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1686-1716 Kasboek
1687 den 12 augustus Schuyt Aelberts knecht hier een dagh gearbeidet, te weten twee doe sij het
schip wasten en die groote eegde vertandeden en het fiscaer onder dichte maeckten en was hem te
vooren van het fiscaer als anders noch schuldig gebleven 9 st.
1687 den 1 july Schuyt Aelbert mij het schip geteert voor 18 st, noch 2 pont drijfwerck daer toe
gedaen, is 6 st, noch een nij lanckwaegen in mijn barlijn gemaeckt op sijn kost, segt dat hij
daervan hebben moet een rijckesdaelder, edoch men sal het vraegen of het niet te veele is, noch
naderhant mij een nije berghschroeve gemaeckt oock op sijn kost, segt dat het aldernaeste is vijf
guldens, moet men eens vernemen laeten, is dit te saemen 9 guldens en 16 st.
1688 den 16 july van meyster Aelbert gekregen een asse en een paer armen, sal daervoor geven
een goltgulden, is te saemen elf guldens en 4 st.
1688 den 17 july meyster Aelbert op reeckeninge gedaen een ducaton ad 3 gl 3 st, noch den
selvigen dito hem gedaen 17 st, maeket 4 gl.
1688 den 15 september meyster Aelbert verkoft voor tyn gl an holt en ick was hem noch schuldig
seven guldens en vier st, dit tegens het holt afgetrocken, soo soude ick van meyster Aelbert noch
moeten hebben 56 st, dese 56 st heeft meyster Aelbert mij betaelt van het holt.
1687 den 7 october nog weer Geertien voor noch een jaer gehuert voor acht slechte daelders met
twee paer schoenen, twee hemden, twee schorteldoecken en een elle bredoeck.
wat angaet die twee hemden met de twee schorteldoecken en die elle bredoeck is betaelt den 24
november 1687 en oock haar twee paer schoenen.
1687 den eersten november Geertien op haer loon gedaen een schillinck.
1688 in die mey Geertien gekregen een paer schoenen.
1688 den 12 october Geertien op haer loon gedaen ses guldens, noch Geertien weer gekregen een
paer schoenen.
1688 den 9 november Geertien op haer loon gedaen vijf guldens en twee stuyvers en 12 st voor
hoefgelt afgetrocken en 6 st die ick haer verschoten hadde, soo dat Geertien die acht daelders nu
betaelt zijn maer indien het hoeftgelt niet mochte betaelt worden, soo koomt Geertien die 12 st
weer te goede.
1688 den 6 october Maddeleene van Meggeel (nb is St Michael = 29 september) hen tot paschen
1689 gehuert, sal daar voor verdienen negen guldens.
1689 den 21 febr. Magdalene op haer loon an waere voor haer gekoft vijf guldens min eene
stuyver tot Deventer mijn vrouwe.
1689 in den april Lene gekortet vier schillingen an hoefgelt en die rest haer betaelt met 57
stuyvers, dit alleene voor mijn memorie.
1688 den 6 october Janna Pasmans van Meggeel een jaer gehuert, sal verdienen 14 gulden, is met
een half jaer wegh gegaen, is 7 gl, dese 7 gl zijn Janna betaelt.
1689 op paschen Stijntien die kamenier hier gekoomen, sal in het jaer verdienen 14 gl of soo men
met een half jaer uytscheyt 7 gl, anders 14 gl, maer sonder toebaete
1689 den 14 augustus voor Stine an Poel Berent voor een verendeel jaers hoeftgelt betaelt 8 st
soo na paschen den lesten juni verschenen is.
(Nb van Coeverden betaalt voor zijn personeel steeds het hoofdgelt aan o.a. Poel Berent op Olijdam; deze

zal de pachter (inner van deze belasting) zijn geweest).

1690 den 22 jan. voor Stine an hooftgelt betaelt an die pachter van Rijsen twee schillingen soo
verschenen was laestleden october 1689 en die rest Stine met gelt betaelt.
1689 op Miggeel Catharina hier gekoomen en een jaer lanck gehuert sonder toebaete, sal
verdienen in het jaer 14 gl.
1690 den 8 augustus Catharina an hoeftgelt verschoten 18 st van twee feerdelen jaers an Poel
Berent van Meggeel hen tot kersemisse en van kersemisse hen tot den eersten maert.
1689 Catharina mijn vrouwe verleden winter gedaen een gulden.
1690 den elften october doe Catharina hier van dan is gegaen mijn vrouwe Catharina gedaen ses
guldens op haer loon op reeckeninge.
1690 den 25 october voor Catharina an hoeftgelt voor een feerdelen jaers an Poel Berent betaelt
tyndehalve stuyver soo verschenen is geweest van maert tot juny.
1690 den 27 decemb. Catharina betaelt 5 gl en een halven stuyver en die selvige tijt Catharina
oock gekortet 12 st soo ick an die Rijseners moet betaelen van juny tot septemb. incluys, soodat
Catharina angaende haer loon nu betaelt is en die selvige tijt oock gesponnen en gebracht 25
stuck gaeren, het stuck tegens 2 st, maeket an gelt een rijcksd. ad 50 st het stuck en den selvigen
tijt oock betaelt.
1692 den 20 meert mijn vrouwe Willemina die camenier van Goor een jaer gehuert van paschen
1692 tot paschen 1693, sal verdienen tyn guldens, maer gheen toebaete, Willemine heeft een half
jaer hier gewoont en dat selvige is haer voort betaelt met 5 gl.
Arriane de minne sal verdienen in het jaer 36 gl, is hier gekomen omtrent Goorsche kermse, mijn
vrouwe haer hier opgedaen 2 gl.
1691 den 16 febr. voor die minne an die pachter van Rijsen betaelt 12 st soo verschenen was op
kersemisse 1690, te weten voor een feerdelen jaers hoeftgelt.
1691 den 16 augustus voor Ariane die minne an Poel Berent betaelt elf st en een half voor die
vier eersten maenden, te weten van jan. febr. maert en april, mijn vrouwe die minne tot Deventer
gedaen een gulden.
die minne sal van Goorsche karmse hen tot Meggeel verdienen vijf guldens, mijn vrouwe haer
een swarte kappe met van Deventer gebracht, kost 2 gl.
1692 den 14 juny mijn vrouwe voor Ariane gekoft derdehalf elle sarsy, die elle is bedongen voor
20 st, maeket 2 gl 10 st.
1692 den 10 september voor Ariane an Poel Berent voor hoeftgelt betaelt 18 st en dat van die
maenden febr. tot julius incluys, bint 6 maenden, die persoon op 9 st gereeckent.
Arriane heeft dat paer muilen gekregen soo mijn vrouw haer van verleden winter belooft hadde
den 25 october 1692.
mijn vrouwe heeft Ariana tot Deventer op haer loon gedaen ses guldens.
1693 den 31 jan. voor Ariana voor hoeftgelt an Poel Berent betaelt 9 st en dat voor die maenden
augustus september october.
1693 den 17 meert met Ariane gereeckent dat jaer doe sij hier voor minne gewoont heeft en sol
doe verdienen 36 gl haer hierop betaelt, het hoeftgelt daer met ingereeckent tot die maenden
october incluys, dat het sich beloopt te samen 16 gl haer hierop voort betaelt 20 gl soo dat het jaer
ten vollen is betaelt.
1694 den 3 meerte voor Arriane an Poel Berent voor hoeftgelt betaelt 9 st en dat voor die
maenden nov. dec. 1692 en jan. 1693, noch den selvigen dito betaelt 8 st en dat voor die maenden

febr. meerte en april, noch betaelt 8 st voor die maenden mey juny en july, noch betaelt 8 st voor
die maenden augustus september october 1693.
mijn vrouw voor Arriane gekoft twee elle min een ferendeel wit gestreept linnen, voor die elle
gegeven 10 st, maecket 17 st en een half, noch een paer kousen 19 st, noch sal voor Ariane an die
pachters van Rijsen betaelen 4 schillingen en dat voor een half jaer hoeftgelt nov. dec. en 1694
jan. febr. meerte en april.
noch vijftehalve st voor Arriane voor het varven van een schorteldoeck uytgegeven, dit verschot
met het hoeftgelt daerin gereeckent, bedraegt sich 4 gl 18 st.
1694 den 14 april met Ariane gereeckent en het verschot met het hoeftgelt afgetrocken, soo is bij
afreeckeninge bevonden dat wij Ariane tot op desen dach toe zijn schuldigh gebleven die somma
van vijftigh guldens en 2 st, dito 50 gl 2 st.
Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam.
1694 den 8 december an Arianen sustersman die bij den Oosterhof woont bij Rijsen wegens mijn
gewesene meyt Ariane gedaen elf guldens op reeckeninge.
1695 den 10 febr. Arianen moeder gedaen 6 gl op reeckeninge.
1696 den 23 augustus Arriane op reeckeninge gedaen 16 gl 10 st, rest Ariane noch 16 gl 12 st.
dese 16 gl 12 st an Arianen moeder mijn vrouw den 1 decemb. 1698 te dancke betaelt soo dat
Ariana nu van allens betaelt is.
Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam.
mijn vrouwe Margreta Jansen uyt die graefschap Lingen voor camenier gehuert en sal van
paschen 1695 tot 96 verdienen 12 gl.
Margreta hierop an gelt gekregen 3 gl en 8 st op haer loon, mijn vrouwe voor Margareta gekoft
1¼ elle gestreept grein a 25 st de elle, beloopt sich 1 gl 11 st en 4 penningen.
1695 den 16 december Margareta gedaen een gulden op haer loon.
1696 den 1 meert Margreta op haer loon gedaen 30 st, mijn vrouwe voor Margreta te Deventer
gekoft twee paer kousen, het paer is bedongen voor 16 st, maecket 1 gl en 12 st.
1696 den 20 april met Margareta Jansen gereeckent dat jaer dat sij bij mij gewoont heeft en sol
doe verdienen 12 gl maer het hooftgelt hebbe ick haer niet afgetrocken, hebbe ick haer gegeven,
hierop Margreta betaelt 9 gl 1 st en 4 penningen, rest also Margereta Jansen noch 58 st en 6
doeiten, dese 58 st en 6 doeiten sal ick an juffrouw Boreas betaelen inbrengende quitantie, soo
dat haer loon dan betaelt is.
Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam.
1689 den eersten febr. heeft mijn vrouwe gehuert Jenneken ten Duyschots van Hinderick ten
Duyschots voor twaelf daelders, maeket 18 guldens 16 st.
1689 op paschen Jenneken Duyschots hier gekoomen, sal in het jaer verdienen twaelf daelders,
maeket 18 gl maer gheen toebaete.
1689 den 14 augustus voor Jenneken Duischots an Poel Berent voor een ferendeel jaers hoeftgelt
betaelt 8 st soo na paschen den lesten junius verschenen is.
1690 den 22 jan. voor Jenneken Duyschots an hoeftgelt betaelt an die pachter van Rijsen twee
schillingen, soo verschenen was laestleden october 1689.
1690 den 8 febr. voor Jenneken Duyschots an hoeftgelt voor een feerdelen jaers an Poel Berent
betaelt 9 st en een oortien, soo verschenen was op kersemis 1689.
1690 den 8 augustus voor Jenneken Duyschots an hoeftgelt voor een feerdelen jaers an Poel
Berent betaelt 9 st, soo verschenen was den eersten maert 1690.
1690 den 25 october voor Jenneken Duyschots an hoeftgelt voor een feerdelen jaers an Poel

Berent betaelt tyndehalven stuyver, soo verschenen is geweest van maert tot juny.
1681 den 3 jan. voor Jenneken Duyschots an hoeftgelt an die pachter van Rijsen betaelt twee
schillingen, soo verschenen was den 30 sept.
1691 den 16 febr. voor Jenneken Duyschots hoeftgelt an die pachter van Rijsen betaelt 12 st, soo
verschenen was op kersemis 1690.
1691 den 23 april doe Jenneken uyt die huere is gegaen haer mijn vrouwe gedaen 1 gl 10 st op
haer loon.
1691 den 16 augustus voor Jenneken Duyschots an Poel Berent voor hooftgelt betaelt voor die
vier eerste maenden van jan. febr. mart en april elf st en een half.
1692 den 21 jan. mijn vrouwe Jenneken Duyschots gedaen drie guldens op haer loon op
reeckeninge.
1692 den 18 september met Jenneken Duyschots gereeckent en het hoeftgelt met dat ander gelt
dat Jenneken gekregen heeft, afgetrocken, het hoeftgelt voor 2 jaeren beloopt sich 4 gl 3 st en een
oortien en het gelt dat daer betaelt is beloopt sich 4 gl 10 st, maecket te samen 8 gl 13 st en een
oortien, dit afgetrocken, soo soude Jenneken noch toekomen 27 gl 6 st en 6 doeiten.
1692 den 18 september Jenneken Duyschots op reeckeninge gedaen 6 gl.
1693 den 30 april mijn vrouwe Jenneken Duyschots gedaen elf guldens op reeckeninge van haer
loon, rest Jenneken noch 10 gl 6 st 6 doeiten.
1694 den 4 jan. met Jenneken Duysschots nader afgereeckent, soo is bij afreeckeninge bevonden
dat ick Jenneken bin schuldigh gebleven 10 gl 6 st, Jenneken hierop betaelt 4 gl 6 st, rest
Jenneken 6 gl.
1694 den 23 novemb. Jennekens moer Duyschots betaelt die 6 gl, soo dat Jenneken nu haer loon
ten vollen betaelt is.
J.H.v.C.t.W.
1688 den 15 jan. hebbe ick Sander noch een jaer gehuert, voor kost en kleder en twee
rijckesdaelders an gelt, en die buys en al die olde kleeren die hij aflegt dat hij die sal moegen
laeten waer dat hij wil.
1688 in die maey Sander een schillinck tot Lingen gedaen op sijn loon en te voren twee
schillingen hem gedaen doe hij na Deventer ginck na zijn moeder.
1689 in april Sander tot Zwolle die rest van sijn loon voldaen, dit alleene voor mijn memorie.
1689 den 15 febr. Marten Swollicks van paschen 1689 tot paschen 1690 gehuert, sal verdienen
acht guldens met kost en kleder, maer van nu an hen te paschen 1689 sal daer met ingaen.
1690 omtrent vastelavent is Marten Swolics van mij uyt die huere gegaen en hebbe een jonge in
sijn plaetse weer moeten krijgen en gegeven 3 gl en sijn moer 3 gl tot Deventer gedaen, maekt 6
gl, soo soude hem noch twee guldens resteren.
1690 den 25 novemb. Marten Swollicks gedaen tot Deventer vier schillingen, rest hem noch 18
st.
1690 Garryt die jonge en jaer gehuert, sal verdienen tyn gulden en een rock met een nijen hoet en
een paer nije schoenen, sal het eerste jaer verschenen wesen op paschen 1691.
1690 den 8 october die jonge Garryt op sijn loon, soo hij noch eerst te paschen 1691 verdienen
sal, gekoft voor hem vier elle kleurde bomsijde, voor die elle gegeven 7 st, is 28 st.
1690 den 20 october Garryt op sijn loon gedaen een schillinck, was doe hij sijn broeck an
Hinderick Wessels wol betaelen van het naeien, is nu 34 st dat ick hem op sijn loon verschoten
hebbe.

1690 den 10 december mijn vrouwe Garryt in 2 reysen gedaen vier schillingen tot Deventer,
maeket 1 gl 4 st en ick hem verschoten tyn stuyvers voor een klinge en een degen, soo hij in
stucken gebroocken hadde en 4 st voor een scheide, maeket te saemen 14 st, den degen soo ick
hen doe eerst voort gekoft hadde, maeket in alles 38 st.
1690 den 28 december Garryt gedaen een schillinck op sijn loon soo Garryt van het Seldam
kreeg.
1691 den 7 febr. doe Garryt na Deventer ginck hem doe gedaen twee schillingen.
1691 den 9 mart die jonge Garryt twee schillingen gedaen op sijn loon doe hij die broeck an
Hinderick Wessels wol betaelen.
1691 in april Garryt die jonge tot Zwolle gedaen 42 st, daer wol hij een leeren broeck voor kopen,
den selvigen dito hem gedaen acht stuyvers, daer hij den degen met betaelde die hij gebroocken
hadde, maeket an gelt 2 gl 10 st.
1691 den 12 maiy die jonge op sijn loon gedaen tyn stuyvers doe hij den hoet an die
hoedemaecker wol betaelen, den nijen hoet soo ick hem belooft hadde hebbe ick hem nu betaelt
met 30 st.
1691 den 12 july die jonge verschoten 9 st an die pistolen, die man wol 18 st hebben, eerst 20 st,
trouwens wij moegen dat middelen en ons oock 9 st, want die jonge hadde mij die pistolen
gebroocken, daeromme sal hij die halfscheyt nu betaelen.
1691 den 19 july die jonge gedaen een daelder a 30 st het stuck op reeckeninge, daer wol hij een
paer haesen (sokken) van Wolter Borrys voor kopen.
noch mijn vrouwe die jonge een paer haesen met van Deventer metgebracht, kost 30 st.
1691 den 22 november die jonge gedaen vier schillingen op sijn loon 24 st.
1692 den 20 jan. mijn jonge van Kotteman gekoft soo veele tot een hemtrock dat het sich
importeert tot vierdehalve gulden toe.
1692 den 22 febr. doe die jonge Garryt van mij uyt die huere is gegaen, doe met hem gereeckent
en hem alles voldaen, maer hij is nog 2 paer schoenen an Garryt Hilderinck schuldig gebleven,
soo hij mij niet geseyt heeft, bin daer niet goet voor geweest alsmede an Kotteman 9 st voor pij
hanschen en 5 st palver, alsmede an Garryt Hilderinck moet ick betaelen 46 st an schoenlappen
en twee paer nije schoenen, hij heeft geseyt dat het paer sal kosten 36 st en 12 st moet ick
betaelen an vrouw Iets wegens gekofte hanschen, hebbe dat met hem afgereeckent.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1691 den 10 december hebbe ick Boomjan sijn soon Heidentrijck voor mijn jonge een jaer
gehuert, sal hem geven kost en kleder.
1687 den 7 december Garryt van het Seldam voor een jaer gehuert, sal het olde gelt verdienen tyn
slechte daelders met twee hemden en twee paer schoenen.
1688 den 21 febr. Garryt van het Seldam an monsieur Hessels betaelt drie guldens die welcke ick
hem gedaen hebbe soo hij noch eerst op paschen 1688 verdienen sal.
1688 den 21 juny an vrouw Mentincks tot Goor wegen knecht Garryt gedaen drie schepel rogge,
het schepel tegens een gulden op sijn olde loon, maer rest hem noch vijftehalve gulden met 2
hemden en 2 paer schoenen, hierop een paer schoenen gekregen.
1688 den 14 october Garryt op reeckeninge gedaen vier gulden doe hij den hemtrock wol koopen.
1688 den 15 october met Garryt een accoort ingegaen omdat hij veele sieck is, dat hij van
Meggelt 1688 hen tot paschen 1689 sal verdienen vier guldens met een hemdt en een paer
schoenen.
1688 den 12 november Garryt op sijn loen gedaen eenen gulden doe hij na die meyster wol gaen.

1688 den 6 december Garryt op sijn loon verschoten twee schillingen an hoeftgelt, is het eerste
hoeftgelt.
1689 den 28 april Garryt afgetrocken 4 schillingen voor 2 feerdelen jaers hoeftgelt, maeket te
saemen 3 feerdelen jaers, dit tegens malkanderen afgetrocken soo bevint sich dat ick Garryt noch
schuldigh blijve 9 gl en 4 st met 2 paer schoenen en 3 hemden.
1689 den 28 april Garryt op sijn resterende loon gedaen ses guldens en vier st, rest Garryt noch
drie guldens met twee paer schoenen en drie hemden.
1689 den 24 july Garryt sijn drie hemden betaelt soo ick hem noch schuldigh was, maer rest hem
noch 3 gl met twee paer schoenen.
1689 den elften augustus Garryt op sijn loon gedaen twee schillingen.
1689 den 13 october Garryt gedaen acht schillingen, is hier voort betaelt maer rest hem noch een
paer schoenen.
1689 den 13 augustus Garryt gekre een paer schoenen, Garryt moet weer vier st te goede
koomen, hebbe an Poel Berent sijnentwegen maer betaelt 16 st en ick hadde hem afgetrocken 24
st, soo koomt hem van dese 24 st noch weer toe vier stuyvers want an die pachters van Deventer
moet ick noch betaelen 12 st.
1690 den 10 april Garryt van het Seldam weer gehuert van paschen af tot Meggelt toe, sal hem
van die tijt geven achtehalve gulden met een paer schoenen an loon.
1690 den 5 october Garryt op sijn loon gedaen een schillinck.
1690 den 16 october Garryt op sijn loon gedaen twee stuyvers.
1690 den 25 october voor Garryt an Poel Berent betaelt tyndehalve stuver voor een feerdelen
jaers hoeftgelt van meert tot juny.
1690 den 16 november Garryt op sijn loon gedaen een schillinck doe hij het schoenlappen wol
betaelen.
1690 den 15 december mijn vrouw Garryt tot Deventer laten copen door die knecht Esken een
paer grove haesen daervoor gegeven 14 st.
1691 den 3 jan. voor Garryt an die pachter van Rijsen voor hoeftgelt betaelt twee schillingen soo
verschenen was den 30 sept.
1691 den 7 febr. Garryt gedaen drie schillingen op sijn loon, daer wol hij een paar haesen voor
koopen.
1691 den 26 maiy voor Garryt gekoft 3 elle en een verendeel pij, voor die elle gegeven 30 st,
maeket 4 gl en achtyndehalve st, noch gekoft vijf dosijn kopere rocknopen, daervoor gegeven 12
st, beloopt te saemen 5 gl en tyndehalve stuyver.
1691 den 16 augustus voor Garryt an Poel Berent uytgeleght elf stuyvers an hoeftgelt van die vier
eerste maenden verschenen, te weten van jan. febr. mart april.
1691 in die somer mijn vrouw Garryt gedaen twee hemden soo hij nu te paschen 1692 eerst
verdienen sal en ick hebbe angenomen om te betaelen door versoeck van zalige Holteman an
Garryt steenmesselaer Snijder, ick mene 15 st en an Boomjans Jan die snijder voor een nije rock
van het maecken 10 st, maeket effen een goltgulden, dit gelt is Garryt steenmesselaer ad 15 st
betaelt.
ick hebbe Holteman saliger in prasentie van Boomjan weer gehuert van paschen 1691 tot pachen
1692 en sal hem geven omdat hij veele sieck is 6 daelders, maeket 9 gl met twee hemden en een
paer schoenen, ick sal hem een veerdelen jaers noch betaelen, want nae die tijt is hij altijt sieck
geweest, maeket an gelt 45 st.
die hemden soo te vroech betaelt zijn moet men na advenant weer aftrecken en die soude hij noch
te paschen 1692 eerst verdient hebben.
1692 den 14 meert an Boomjans wegens een gemaeckte rock van Garryt saliger betaelt een

halven gulden.
1687 den 7 ... hebbe ick Garryt Wygerlinck noch een jaer gehuert voor het olde gelt 35 gl en drie
hemden met twee paer schoenen met een elle bredoeck, Garryt hier op gekregen een paer
schoenen.
1688 den 21 october Garryt Wygerlinck op sijn loon gedaen tyndehalve gulden, soo Leusluycken
mij te voren schuldigh was van eenige verkofte beesten, dat heeft Garryt angenomen soo dat
Leusluycken mij nu betaelt heeft.
1688 den 31 october Garryt Wigerlinck op sijn loon noch gedaen sestehalve gulden, is nu te
saemen 15 gl dat hij gekregen heeft.
1688 den 6 december Garryt Wyggerlinck op sijn loon verschoten twee schillingen an hoeftgelt,
is het eerst hoeftgelt, noch voor het tweede hoeftgelt verschoten twee schillingen.
1689 den 1 juny Garryt Wigerlinck op sijn loon gedaen twee schepel rogge, het schepel tegens 23
st soo als ick gisteren Hinderick Vinckers een schepel rogge voor dat selvige gelt gedaen hebbe,
Garryt sal oock niet meer geven.
Garryt Wigerlinck heeft mij verleden twee nije roeten in mijn barlijn gebroocken, die hebbe ick
van monsieur Egbert Schutten daer weer laeten insetten en moet hem geven 16 st, dese 16 st
wegens die glaesen in die berlijn hebbe ick Garryt om redenen vereert, moet Garryt weer op sijn
loon angeschreven worden.
1689 den 13 augustus Garryt gekregen twee paer schoenen.
1689 den 14 augustus Garryt an hoeftgelt an Poel Berent betaelt 16 st van een half jaer hoeftgelt,
is 8 st in het verendeel jaers geweest voor jeder persoon soo verschenen is geweest laest leden
junius 1689.
Garryt Wigerlinck is sijn anderthalf jaer doeck betaelt an hemden, soo als bredoeck den 24
september 1689 soo wij hem schuldigh waeren, is nu wegens doeck hem tot paschen 1688
betaelt, die schoenen zijn dan soo veer betaelt.
1689 den 12 october Garryt op sijn loon gedaen vier gulden.
1690 den 22 jan. voor Garryt an hoeftgelt betaelt an die pachter van Rijsen twee schillingen soo
verschenen was laestleden october 1689.
1690 den 8 febr. voor Garryt an hoeftgelt voor een feerdelen jaers betaelt an Berent Poel 9 st en
een oortien soo verschenen was op kersemis 1689.
1690 den 18 meert Garryt Wigerlinck op sijn loon gedaen veertigh guldens, dito 40 gl, ..........
afgetrocken 19 st en een oortien.
1690 den 5 juny met Garryt Wigerlinck allens afgereeckent tot op desen dach toe, soo is
bevonden dat ick Garryt ben schuldigh gebleven 19 gl en viertiendehalve stuyver.
1690 den 27 july Geertien gedaen 3 gl op Garryt sijn reeckeninge.
1691 den 8 july Geertien noch 3 gl gedaen op Garryt sijn reeckeninge, noch gedaen 6 gl, noch 2
gl.
1693 den 10 april hebbe ick Garryt die an het Leusinck gewoont heeft voor mijn bouwknecht
gehuert van paschen 1693 tot 1694 an het Speeckenbrinck in prasentie van Leusluycken en
Harmen Speeckenbrinck en sal hem geven 21 daelders a 30 st het stuck, maecket 31 gl 10 st met
twee paer schoenen, den daelder moet ick nu meer geven omdat het so late in die tijt was, ick sal
voor Garryt betalen 7 st an die onderrichter van Diepenheim voor een arrest hetwelcke van
Garryts loon weer moet afgaen.
1694 den 3 meerte noch voor Garryt an Poel Berent voor hoeftgelt betaelt 8 st en dat voor die
maenden mey juny july 1693.

den selvigen dito noch betaelt die maenden augustus september october 1693 8 st die persoon
gereeckent.
1694 den 24 febr. Garryt noch weer een jaer gehuert van paschen 1694 tot paschen 1695 en sal
hem geven dat olde gelt, te weten 21 daelders met twee paer schoenen in prasentie van Boomjan.
1694 den 13 maiy voor Garryt an hoeftgelt an Poel Berent betaelt 8 st en dat voor die maenden
november december 1693 en jan. 1694.
1694 den 27 october voor Garryt an hoeftgelt an Poel Berent betaelt 8 st en dat voor die maenden
febr. meerte en april, noch den selvigen dito betaelt 8 st en dat voor die maenden mey juny en
july.
1694 den 29 novemb. Garryt betaelt 4 paer schoenen van paschen 1694 en 1695 soo hij noch
eerst verdienen sal.
1694 den 29 novemb. Garryt noch weer een jaer gehuert van paschen 1695 tot paschen 1696 en
sal weer geven dat olde gelt, te weten 21 daelders met twee paer schoenen of voor elcker paer
schoenen 1 daelder in die plaese, maecket dan 23 daelders an gelt sonder toebate, dit sal staen an
Garryt sijn keur.
1694 den 18 decemb. voor Garryt an hoeftgelt an Poel Berent betaelt 8 st en dat voor die
maenden augustus september october, noch voor Garryt uytgeleght een half jaer hoeftgelt van
november tot april incluys, bint 6 maenden, elck vierendeel jaer is 8 st, maecket 16 st an Poel
Berent.
1695 den 3 septemb. voor Garryt an Poel Berent voor hooftgelt betaelt 8 st en dat voor die
maenden mey juny en july.
Garryt moet ick op sijn loon korten 30 gl van een veurmede soo hij mij most geven van het
Speeckenbrinck soo veraccordeert was.
1696 den 30 jan. Garryt verkoft een melckte koe met het kalf, binnen saemen eens geworden
voor 20 daelders, maecket 30 gl, dese 30 gl moeten oock op het loon gekortet worden.
1696 den 6 febr. voor Garryt gekoft 3 elle Munster pij ad 27 st de elle, beloopt sich 4 gl 1 st.
1696 den 7 febr. voor Garryt gekoft en bedongen 3¼ elle beste Deventer pij ad 36 st de elle,
beloopt sich 5 gl en 17 st.
1696 den 26 febr. voor Garryt an Poel Berent betaelt een half jaer hooftgelt ad 16 st en dat voor
die maenden augustus sept. oct. nov. dec. en jan. 1696.
Garryt betaelt voor die twee paer schoenen van paschen 1695 tot paschen 1696 3 gl waervoor hij
op mijn credyt van vrouw ten Kaete tot Deventer heeft gekoft 3 schepel garste, het schepel tegens
1 gl in plaes van die twee paer schoenen soo dat die schoenen nu betaelt zijn.
1696 den 19 maey Garryt an Poel Berent betaelt 8 st sijnde een feerdelen jaers hooftgelt en dat
voor die maenden febr. meerte en april.
1696 den 3 maey met Garryt gereeckent van sijn loon soo hij bij mij verdient hadde in die 3
jaeren, jaerlyx 31 gl 10 st, maecket 94 gl 10 st en ick hebbe Garryt hierop betaelt 74 gl 14 st, dit
afgetrocken soo rest Garryt noch van mij 19 gl 16 st.
die schoenen binnen hem altemaele betaelt, het hooftgelt is hierin met afgetrocken, mij quam van
Garryt toe wegens huysraet soo hij gerichtelijck gekoft heeft 16 gl en 9 st, dit afgetrocken van die
19 gl 16 st, rest Garryt hier noch van 3 gl en 7 st, dese 3 gl 7 st moeten op Garryt sijn pacht
gekortet worden, soo dat het loon nu ten vollen betaelt is.
1700 hebbe ick een bouwknecht gehuert met naemen Jan in prasentie van mijn meyer Fluttert van
paschen 1700 tot 1701 en sal hem geven twintigh daelders a 30 st het stuck, maecket 30 gl met
een paer schoenen en alle sondach den nijen rock an te trecken of den weerrock als het quat weer
is om den besten te verschoonen.

is met een half jaer wegh gegaen, hebbe hem moeten geven 16 gl, dit voort betaelt den 2 october.
Geesken sal verdienen van Meggelt tot paschen 10 gl en een schoen, die schoen is gereeckent op
13 st.
1691 den 31 augustus Geesken op reeckeninge ontfangen 3 gl.
1692 den 20 maert Geesken gedaen ses guldens en negendehalve stuyver waermede het
resterende loon nu is voldaen.
Geesken die rock verschoten 12 st an hoeftgelt an die pachter van Rijsen soo verschenen was op
kersemisse 1690.
1691 den 16 augustus noch voor Geesken verschoten 4 st en een half an Poel Berent voor
hooftgelt van die vier eerste maenden, te weten jan. febr. maert en april.
Wegdam den 19 febr. 1693 dit boovenstaende soo weegens mien vrou is mij door de heer van het
Wegdam toe dancke betaelt Geesen Nijkamp.
Jenneken de cock sal verdienen van paschen 1691 tot 1692 24 gl, noch weer gehuert van paschen
1692 tot 1693, sal verdienen 24 gl met een paer schoenen met een schorteldoeck, die schoenen
sijn Jenneken betaelt.
voor Jenneken an die pachters van Goor Poel Berent betaelt 18 st voor een half jaer hoeftgelt van
may tot october incluys en nu kons an die pachters van Deventer betaelt 12 st an hoeftgelt van
november tot jan. incluys, maeket effen een daelder a 30 st het stuck.
1692 den 14 juny mijn vrouwe voor Jenneken die cock te Zwolle gekoft derdehalve elle sarsy, die
elle is bedongen voor 21 st, maecket 2 gl 12 st 8 penningen.
1692 den 10 september voor Jenneken die cock betaelt 18 st an Poel Berent voor hoeftgelt en dat
van die maenden febr. tot julius incluys, bint 6 maenden, die persoon op 9 st gereeckent.
1692 den 24 october Jenneken gekregen een paer muilen, Jenneken is die schorteldoeck betaelt.
1693 den 31 jan. voor Jenneken betaelt voor hoeftgelt an Poel Berent 9 st en dat van die maenden
augustus september october.
1694 den 3 meerte voor Jenneken die cock an Poel Berent betaelt 9 st voor hoeftgelt en dat voor
die maenden nov. dec. 1692 en jan. 1693, noch den selvigen dito betaelt 8 st an Poel Berent en
dat voor die maenden febr. meerte en april.
1694 den 27 october met Jenneken van allens afgereeckent en het hooftgelt met het ander
verschot afgetrocken, soo is bij afreeckeninge bevonden dat ick Jenneken ben schuldigh gebleven
40 gl en viertyndehalve stuyver.
1695 den 25 augustus mijn vrouwe Jenneken op reeckeninge gedaen 5 gl en 10 st.
1696 den 21 maey Jenneken op reeckeninge gedaen twaelf guldens en 2 st, rest Jenneken noch 12
gl en anderthalve stuyver, dese 12 gl en anderthalve stuyver den 29 novemb. 1696 betaelt.
1688 den 10 december Garryt Hilderinck gedaen een koevel, woeg 13 pont voor die stront die
daer an was, afgeslaegen 3 pont, blijft 10 pont, het pont bedongen tegen twee stuyvers en een
doeit omdat het vel dunder was als dat die vader van mij gekregen hadde, die welcke mij twee
stuyvers en twee doeiten gegeven heeft voor het pont, bedraegt dit vel effen vier guldens en vijf
stuyvers.
1690 den 3 febr. met Garryt Hilderinck van alles afgereeckent en hebbe sijn ed. tot den 3 febr.
van alles voldaen.
Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam Gerridt Hilderinck.
1690 den 15 juny Garryt Hilderinck bij mijn bouwknecht Garryt gesonden een koevel maer weet
noch niet wat hij daer voor geven sal, moet men met hem daer eerst over accordeeren en dan

anteickenen, bin met hem eens geworden voor een rijcksdaelder.
1690 den 20 october Garryt Hilderinck bij mijn knecht Esken gesonden een ossenvel, woeg ruim
60 pont, moet mij 9 gl daervoor geven, hij segt van negendehalve gulden omdat hij mij het sal
afverdienen dat hij restgelt sal geven, soo was het met hem negendehalve gulden betaelt, nu dient
het hem een halven gulden toe.
noch weer gesonden an Garryt Hilderinck een koevel bij mijn jonge Garryt en seght dat het
gewoegen heeft 45 a 46 pont, het pont voor een stoter, soo Garryt Hilderinck an mijn jonge heeft
geseght en ick segge van 3 st of ten minsten drie min een oortien, trouwens wij sullen dat verschil
wel maecken.
noch weer gesonden een ossenvel. woeg 46 pont, maer daer is noch gheen koop van gemaeckt,
moet men noch eerst over accordeeren.
noch weer gesonden een ossenvel, woeg 42 pont, daer is oock noch gheen koop van gemaeckt,
moet men oock nog eerst over koop maecken, bij die ponden of in die ruese.
noch weer gesonden een koevel, moet daervoor geven vierdenhalve gulden, hoort Willem Roesen
half toe omdat hij het mij sal afverdienen met restgelt te betalen, dient het hem niet hoger als een
rijcksdaelder of 3 gl.
1692 den 29 october Garryt Hilderinck bij mijn knecht Warner gesonden een koevel, woeg 51
pont, moet mij daervoor geven 7 gl omdat hij het mij afverdient, nu dient het hem een halven
gulden hoger.
1693 den 17 october Garryt Hilderinck bij mijn knecht Garryt gesonden een koevel, heeft
gewogen 52 pont en een half, ick hebbe geseght van het pont van 3 st en een oortien het pont en
Garryt Hilderinck heeft mij laten bieden door sijn jonge 3 st, trouwens wij sullen dat verschil wel
maecken, wij moeten het middelen.
1705 den 2 juny de wedewe van zalige Garryt Hilderinck gesonden 10 schepel rogge, het schepel
tegens 30 st, beloopt sich an gelt 7 gl 10 st op reeckeninge van liquide schult.
1705 den 6 juny de wedewe van zalige Garryt Hilderinck laeten haelen een mudde rogge, het
schepel is bedongen voor 30 st, beloopt sich 6 caroli guldens.
1705 den 15 junius de wedewe van zalige Garryt Hilderinck laeten haelen een mudde rogge, het
schepel tegens 25 st, is 5 gl.
1706 den 27 maiy die fellen soo salige Garryt Hilderinck van mij gekregen heeft in prasentie van
die wedewe Hilderinck naegesien en bevonden dat se sich belopen an gelde 56 gl 11 st en 8 penn
en an rogge van mij gekregen in gelde 18 gl 10 st, beloopt te saemen an gelde 75 gl en 10 st en
acht penningen.
oorkont mijn eigen handt Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
en tevens moet mij specifique reeckeninge gegeven worden wat die wedewe van mij weer
toekoomt en dan na redelijckheit daer in liquideeren.
noch gekregen 2 pont hoppe, het pont 10 st, is 1 gl, facit 76 gl 1 st 8 penn.
en die geheele reeckeninge is 107 gl 18 st, die betalinge afgetrocken sijnde, rest 31 gl.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
op huyden dato ondergeschreven den rekeninge door ons ondergeschreven met zijn
hoogwelgeboren de heer van het Wegdam vereffent en bevonden dat sij aen vellen als ook hoppe
hier op de 107-18 betaalt ad drieseventig guldens tien stuyvers 12 den halven des afgetrokken
bevonden, dat zijn hoogwelgeboren aan de pupillen van wijlen Gerrit Hilderinck noch schuldig
blijft ende betalinge afgetrokken eenendartig guldens, dito blijft schuldig 31 gl.
in fidem Hoseas Meiling nomine, ten Duschat pupillorum.
actum Wegdam den 2 february 1708.
1708 den 11 maiy die juffrouwen Hilderincks laeten haelen 2 schepel boeckweite, het schepel

tegens 18 st, is 36 st, is 1 gl en 16 st.
1708 den 7 july die juffrouwen Hilderincks laeten haelen een schepel boeckweite, het schepel
tegens 18 st, is te saemen 2 gl 14 st.
1688 den 6 maiy burgemeyster Jan Hilderinck bij mij geweest schoemaecken en gemaeckt seven
paer schoenen, heeft voor het jaer een schillinck, bint seven schillingen, alsmede heeft die
burgemeyster mij gedaen een averleer en een sijtleer tot Sanders schoenen, weet niet wat hij
daervoor hebben wil en heeft van mij gekregen een half koevel, vermeent dat hij daer voor sal
geven vierdehalve gulden, trouwens die burgemeyster sijn boeck moet het uytwijsen, noch heeft
die burgemeyster mij gemaeckt een paer vetleeren schoenen.
1688 den 25 october die burgemeyster van mij gekoft een koevel woeg 55 pont, sal voor het pont
geven twee stuyvers en een oortien, kan men reeckenen woe feele gelt het is, noch hebben ick bij
die burgemeyster een koevel in den kuim van verleden jaer 1687, het koevel hebbe ick weer
gekregen, die burgemeyster heeft verleden winter een paer schoenen voor Geertien gemaeckt, die
burgemeyster segt van 26 st, ick segge 25 st is sijn gelt.
1689 den 13 augustus de burgemeyster in onse huys gemaeckt ses paer schoenen, het paer een
schillinck, is ses schillingen, maeket 36 st, naderhant noch een paer schoenen voor Boomjans
Marie gemaeckt in mijn huys, is noch een schillinck en daertoe gedaen twee ondersollen en twee
soellen naest die oversollen, moeten die burgemeyster vraegen wat hij daervoor hebben moet en
verleden jaer 1687 oock mij dat koevel gelodet, is geloove ick eenen halven rijckesdaelder.
die burgemeyster van mij gekregen een ossen vel voor 8 gl, koomt mij die halfscheyt van toe en
die ander halfscheyt vrouw Raeterincks en die weert in die Kiste noch van mij gekoft een koevel
voor vijf guldens, koomt mij van die halfscheyt toe en die ander halfscheyt meyster Jacob, is mijn
part een rijckesdaelder, noch die burgemeyster gesant een koevel om te loeden.
1690 den 8 febr. met die burgemeyster Jan Hilderinck van van allens tot op desen dach toe klaer
afgereeckent, soo van vellen, verloeden, opwassen, schoemaecken en die vellen die die
burgemeyster van mij gekoft heeft sijn met afgereeckent, edoch van allens tot op desen dach toe,
maer die burgemeyster heeft noch van mij een koevel van het jaer 1689 in den kuim.
Jan Hilderinck.
1690 den 22 october die borgemeyster gesant een ossen vel met een koevel om te verloeden.
1691 den 3 december die burgemeyster Jan Hilderinck bij mijn knecht Gosen gesant een koevel
om te verloeden, was een redelick vel, die drie fellen, te weten van het jaer 1689 en 1690, hebbe
ick weer gekregen maer die burgemeyster Jan Hilderinck heeft noch van het jaer 1698 een kovel
van mij in die kuim.
1692 den 21 october an die burgemeyster Jan Hilderinck bij mijn knecht Warner gesonden twee
koevellen om te verloeden, soo dat die burgemeyster nu 3 fellen van mij weer heeft, te weten van
1691 en 1692, die 3 fellen weer gekregen.
1692 den 24 october die schoemaeckers hier op het Weghdam geweest en gemaeckt 16 paer
schoenen, bint 16 schillingen en een paer schoenen voor Jeuntien gemaeckt en noch een paer in
sijn huys van onse leer voor Jeuntien, soo hij noch eerst maecken sal en dan tot onse cocks
muilen gedaen het Averlaer met een nijen rant, sal kosten een schillinck, bint te samen 18 paer
schoenen, maecket 18 schillingen, die reeckeninge van Otto Hilderinck beloopt sich 13 gl.
1693 den 25 october Otto Hilderinck een koevel verkoft, sal daer voor geven 5 gl en dat op
kortinge van die overgegevene reeckeninge.
1694 den 29 novemb. Otto Hilderinck een koevel verkoft, sal daer voor geven 6 gl en voor
Heidentrijck een paer schoenen in sijn huys gemaeckt, moet daervoor geven 27 st, den selvigen
dito Otto Hilderinck gekregen 25 koelen, is 1 gl, het hondert tegens 4 gl gereeckent.

1694 den 30 novemb. Otto Hilderinck hier op het Weghdam gemaeckt 15 paer schoenen, het paer
een schillinck, bent 15 schillingen, maecket 4 gl 10 st.
1695 den 16 october Otto Hilderinck een koevel verkoft voor sevendehalve gulden, is 6 gl 10 st.
1695 den 22 october Otto Hilderinck een klein koevel verkoft en sal mij daer voor geven
vijftehalve gulden, is 4 gl 10 st.
1696 den 15 october Ottho Hilderinck een ossen vel en een koevel verkoft, sal mij te saemen
daervoor geven 16 gl en een paer nije schoenen voor mijn soone Wolter toe bescheiden, dat paer
schoenen voor Wolter hebbe ick gekregen.
1698 den 12 octob. Ottho HIlderinck van mij gekregen een koevel, moet daer voor geven 9 gl.
1698 den 8 novemb. Otto Hilderinck mij bij Dasmars jonge gesonden 2 pont hoppe, het pont
tegens 12 st, is 24 st.
1699 den 15 april Ottho Hilderinck een koevel verkoft moet mij daer voor geven 2 gl.
1699 den 12 october Ottho Hilderinck een ossevel verkoft, bint met ..... 18 gl, dito achtyn
guldens.
drie regels onleesbaar .......
1700 den 28 novemb. Ottho Hilderinck een koevel verkoft, sal mij daervoor geven 5 gl 10 st op
kortinge van dese bovenstaende reeckeninge.
Ottho Hilderinck in mijn afwesen na Harlingen van het Weghdam laeten haelen 6 schepel rogge,
het schepel tegens 30 st, beloopt sich 9 gl op kortinge van dese reeckeninge.
1701 den 19 julius Ottho Hilderinck bij sijnen meit gesonden een schepel boeckweite, moet
kosten 22 st, is 1 gl 2 st op reeckeninge.
1701 den 8 novemb. Ottho Hilderinck een ossenvel verkoft in prasentie van monsieur ten
Sijthoff, moet mij daervoor geven elf guldens, noch een koevel verkoft, moet mij daervoor geven
7 gl, bint dan 18 gl te saemen en een paer nije schoenen voor mijn soone Wolter toe bescheiden.
1702 den 13 julius Ottho Hilderinck gehaelt in mijn afwesen na Deventer een half mudde rogge,
is 3 gl, het schepel tegens 30 st op reeckeninge.
1702 den 30 octob. Ottho Hilderinck drie koevellen verkoft voor 17 gl, moet het kleinste
expresselick toebescheiden an ick dat niet mocht koomen te slachten so sal Ottho Hilderinck mij
2 gl mogen aftrecken.
1703 den 1 augustus monsieur Ottho Hilderinck gedaen een mudde rogge, het schepel tegens 26
st, is 6 gl en 4 st, noch 3 schepel boeckweite, het schepel 1 gl, is 2 gl, is in allens 14 gl en 4 st.
1703 den 29 octob. monsieur Ottho Hilderinck verkoft een ossenvel en ben met hem eens
geworden in prasentie van monsieur ten Sijthoff voor tyn guldens en een paer schoenen voor mijn
dochter Anna Margareta, dat paer schoonties voor mijn dochtertien ontfangen den 1 novemb.
1703 soo op het ossenvel toebescheiden was.
1703 den 20 novemb. monsieur Ottho Hilderinck verkoft twee koevellen, het eene voor 6 gl en
een paer nije schoenen voor mijn dochter Lambertina en het ander voor 4 gl en een paer nije
schoenen voor mijn soon Arent, te saemen 10 gl en dat op kortinge van sijn reeckeninge.
1703 den 21 novemb. monsieur Ottho Hilderinck geleent acht pont van mijn beste hoppe, moet
mij sulcke goede hoppe weer geven, sijn sack heeft gewogen derdehalf pont, is den te saemen
elftehalf pont en die 8 pont hoppe weer betaelt den 22 july 1704.
1703 den 10 decemb. die schoenen van mijn soone Arent en mijn dochter Lambertina van Ottho
Hilderinck gekregen.
1704 den 25 meert Ottho Hilderinck verkoft mijn koevel dat an die galle gestorven is, voor 4 gl
en van te voren gedaen 9 kanne giste, die kanne tegens 2 st, is 8 st, te saemen 4 gl en 18 st.
1704 den elften juny monsieur Ottho Hilderinck laeten haelen bij sijn meit een mudde rogge, het
schepel tegens 28 st, is 5 gl 12 st.

1704 den 9 july Ottho Hilderinck bij sijn meit gesonden 2 schepel rogge, het schepel tegens 28 st,
is 56 st, maecket 2 gl en 16 st.
1704 den 22 octob. verkoft mijn kleine ossenvel an monsieur Ottho Hilderinck en bennen te
saemen eens geworden voor 5 gl en een paer nije schoenen voor mijn soone Arent Daniel van
Coeverden.
1704 den 1 novemb. Ottho Hilderinck gesonden een groot ossenvel en een koevel, sal hij voor
mij verloeden en dan teickenen soo dat daer daaeromme gheen koop van gemaeckt is, ick wol het
leer hebben tot een paer nije getuigen maer ik weet niet of het daer an is, anders wol hij mij het
verbuten, men moet horen wat die sadelmaecker daer van seght en dan bij die ponden te samen
toewegen, maer als ick hem het verkopen sol, soo moet hij mij voor het ossenvel geven 10 gl en
voor het koevel sevendehalve gulden, te saemen 17 gl 10 st, maer staet an sijn keur om te doen of
niet.
1704 den 15 novemb. Ottho Hilderinck bij sijn meit gesonden 6 kanne gist, die kanne tegens
derdehalve st, is 15 st, Arent die schoenen den 29 novemb. 1704 gekregen.
1705 den 5 febr. met mijn heer Coeferden ten Wegdam alles afgerekent, soo is bi afrekening
bevonden dat mijn heer an mi schuldig blijft die summa van twintig gulden uitgenoomen een
ossenfel met een koevel soo ick van mijn heer in den kuym hebbe om te looden en overgegaen
ofte .... reeckeninge den 31 maert ... die boovenstaende twie fellen soo het ossenfel als meede het
koefel te saemen gekoft voor 15 gl sijnde an die boovenstaende twintig gulden te corten, rest
wegens vrij. Otto Hilderinck.
den 14 juny 1705 van mijn heer Coeverden ten Wegdam gekoft voor 5 gulden eecli waer meede
die boovenstaende 5 gulden sijn voldaen en betaelt. Otto Hilderinck.
1705 den 12 octob. Ottho Hilderinck een half koevel verkoft, is veraccordeert op 55 st, vrouw
Brants moet hij voor haere halfscheit betaelen 34 st.
1705 den 16 octob. Ottho Hilderinck een koevel verkoft dat mij afgestorven was, ick hebbe
geseght van 5 gl en hij van 4 gl 10 st, wij moegen dat middelen, is dan 4 gl en 15 st of 5 gl min
een oort.
1705 den 26 octob. Ottho Hilderinck een koevel verkoft van mijn witte beesten, sal mij daervoor
geven 6 gl.
1705 den 15 nov. Ottho Hilderinck een koevel verkoft, sal mij daervoor geven 3 rijckesdaelders,
is 7 gl 10 st en dan noch een paer schoenties toebescheiden voor mijn dochter Baltaldina Catrina,
die schoenen van Baltadina Catrina zijn betaelt.
1706 den 18 augustus Ottho Hilderinck bij sijn knecht gesonden 2 schepel rogge, het schepel
tegens 22 st, maecket 44 st, is an gelt 2 gl en 4 st.
1706 den 5 octob. Ottho Hilderinck verkoft mijn koevel soo ick van Luttickhengel gekoft hebbe
en dal mij daervoor geven 5 gl en een paer nije schoenen voor mijn dochter Anna Margrieta in
prasentie van monsieur Schutten en monsieur ten Zijthoff toebescheiden.
1706 den 3 nov. monsieur Ottho Hilderinck verkoft een ossenvel, sal daervoor geven 8 gl en een
paer nije schoenen voor mijn soone Arent Daniel van Coeverden toebescheiden.
1688 den 14 april van Koenderinck en Keuper in Hengevelde door handen van monsieur
Swaecke ontfangen twintigh caroli guldens wegens die Visschers maete soo mij verleden
Sontemarten 1687 verschenen was, Keuper en Koenderinck die maet noch een jaer gelaten voor
dat selvige gelt, maer sullen mij een ieder een foer torf te haelen en elck een paer volwassenen
pachthoenders, maer die pachthoenders van het jaer 1687 op Suntemarten rest mij noch.
1688 den 26 augustus van Koenderinck gekregen een paer hoenders en van Keuper een hoen, rest
mij noch van Keuper een hoen van Sontemarten 1687.

1688 den 11 november van Koenderinck gekregen een paer hoenders.
1689 den 27 jan. van Keuper ontfangen een rijckesdaelder, rest mij noch een rijckesdaelder en
geve hem daermede tijt als over een maent en Koendericnk hebbe ick tijt gegeven als
toekoemende wonsdach over acht daegen om dan 10 gl an mij te brengen.
1689 den 3 febr. Koenderinck gebracht op het Weghdam in mijn afwesen na Deventer an mijn
kockmeit Aeltien tyn guldens het welcke ick gekregen hebbe.
1689 den 2 april van Keuper gekregen een hoen.
1689 den 21 maiy van Hans Keupers ontfangen een rijckesdaelder soo mij noch resteerde van
Sontemarten 1688, maer rest mij noch een paer hoenders.
1689 den 22 maiy Hans Keuper die maet liggende an die Visscherije weer verpachtet voor den
tijt van ses jaeren en met drie jaeren malkanderen te moegen opseggen en sal mij daervan geven
18 guldens, dese 18 guldens sullen in twee terminen betaelt worden, 9 gl op Sontemarten 1689 en
die ander 9 gl op vastelavont 1690 met twee foer torf van mijn veene te halen, met twee paer
volwassenen pachthoenders op Martini 1689 te betaelen en soo vervolglijck alle Sontemarten,
maer mij rest noch een paer hoenders van Sontemarten 1688.
1689 den 1 augustus van Keuper gekregen dat paer hoender dat hij mij noch schuldigh was van
Sontemarten 1688.
1689 den 9 augustus Keuper mij die twee torfdiensten gedaen soo mij verschijnen sal op Martini
1689.
1689 den 12 december van Keuper gekregen twee paer hoenders soo mij verschenen was op
Sontemarten 1689.
1690 den 28 jan. van Keuper ontfangen achtehalve gulden op het eerste termijn, maer rest mij
daervan noch eenen daelder a 30 st het stucke, sol 9 gl wesen, belooft mij den daelder bij het leste
termijn te geven en dan mij die hant van die weert in die Kiste van die vijftehalve gulden wegens
die Kneunnick bij te brengen.
1690 den 10 juny van Keuper ontfangen ses guldens en voor desen achtehalve gulden, maeket 13
gl 10 st en Keuper mij nu die hant gebracht van die weert in die Kiste ad vijftehalve gulden
volgens quitantie hier angespelt, facit te saemen 18 gl, soo dat die maet soo op Sontemarten 1689
verschenen is, is betaelt.
1690 den 15 juny Keuper mij een foer torf van het feene gehaelt.
1690 den 26 juny Koenderinck mij voor Keuper een foer torf gebracht.
1691 den 13 april Keuper mij gebracht 9 gl op reeckeninge.
1691 den 7 july van Keuper ontfangen eenen daelder ad 30 st het stuck op reeckeninge.
1691 den 8 july van Keuper ontfangen 3 gl soo dat nu het gelt betaelt is soo op Sontemarten 1690
was verschenen.
1691 den 26 july Koenderinck mij voor Keuper een foer torf gehaelt en te voeren Keuper mij
oock een foer torf gehaelt, maer ik mene dat het op een bededienst was geweest, soo niet soo
heeft hij sijn torfdiensten gedaen soo op Sontemarten 1690 verschenen was.
1691 den 23 december Keuper mij een paer hoenders gebracht van Sontemarten 1690, rest mij
daer noch van een paer hoenders, dat eene paer hoenders dat mij noch toequam van Martini 1690
is vergeten an te schrijven en dat het Koenderinck verleden somer soude gebracht hebben, soo
soude het jaer 1690 wegens die hoenders betaelt zijn, soo soude mij het jaer 1691 op Martini
verschenen noch van Keuper resteren twee paer hoenders, die 2 paer hoenders door mijn jonge
Heidentrijck den 22 october van Sontemarten 1691 betaelt.
1692 den 9 meert ontfangen van monsieur Swaecke wegens Keuper op reeckeninge vijftehalve
gulden.
noch van monsieur Swaecke den 10 maiy 1692 wegens den olden Koenderinck ontfangen 9 gl

wegens Keuper in Hengevelde op de maet, soo verschenen was op Suntemarten 1691, soo dat het
gelt nu betaelt is, maer mij soude noch van Suntemarten 1691 resteren twee paer hoenders, die
hoenders van 1691 zijn betaelt.
1692 den 3 july Keuper in Hengevelde noch weer die maet, liggende bij het heuntien bij Jan de
Visscherij, verpachtet voor den tijt van 6 achtereenvolgende jaeren en sal het eerste jaer weer
verschenen wesen op Sontemarten 1692 en sal eindigen op Sontemarten 1697 en sal mij van die
maet weer geven het olde gelt, te weten achtyn guldens met twee foer torf van mij veene te
haelen van Hoxbergen, met twee paer volwassenen pachthoenders, 9 gl verschijnen op
Sontemarten en die ander 9 gl verschijnen op vastelavont, maer die hoenders moeten op
Sontemarten alle jaer betaelt worden en die torf alle jaer als ick die in die somer van mijn veene
te Hoxbergen laeten haelen.
1692 den 1 september Koenderinck en Keuper mij elck een foer torf van mijn feene gehaelt soo
op Suntemarten 1692 eerst verschijnen sal.
in mijn afwesen na Deventer Keuper een paer hoenders an mijn mama minentwegen gebracht,
rest mij noch een paer hoenders van Suntemarten 1692.
1693 den 17 febr. van Keuper in Hengevelde ontfangen negen gulden op reeckeninge, rest mij
noch vijftehalve gulden van Suntemarten 1692.
Koenderinck en Keuper mij elck een foer torf van mijn veene gehaelt soo op Sontemarten 1693
eerst verschijnen sal.
dese vijftehalve gulden van Sontemarten 1692 heeft Koenderinck an mijn gewesen knecht Gosen
luit mijn order betaelt.
1693 den 12 november van Koenderincks dochter ontfangen een paer hoenders soo mij noch
toequam van Suntemarten 1692.
1693 den 21 november van Keuper gekregen een paer hoenders van Suntemarten 1693, rest mij
noch een paer hoenders van Suntemarten 1693.
1694 den 7 febr. van Keuper en Koenderinck ontfangen 13 gl 10 st soo mij verschenen was mijn
deel op Sontemarten 1693, maer rest mij noch een paer hoenders van Sontmarten 1693.
1694 den 18 meert Koenderincks soone mij gebracht een paer hoenders soo mij noch toequam
van Sontemarten 1693.
1694 den elften augustus Keuper mij een foer torf van mijn veene gehaelt soo op Suntemarten
1694 eerst verschijnen sal, rest mij noch een foer torf te haelen.
1694 den 26 augustus Koenderinck mij een foer torf van mijn veene gehaelt soo dat die torf soo
op Suntemarten 1694 verschijnen sal, is betaelt.
1694 den 20 novemb. Keuper in mijn afwesen na Hengevelt an mijn ... gebracht een paer
hoenders, soo mij verschenen waeren op Suntemarten 1694, rest mij noch een paer hoenders van
Suntemarten 1694.
1694 den 19 novemb. van Koenderinck gekregen een hoen soo mij verschenen waeren op
Sontemarten 1694, rest mij dan noch van een hoen.
1695 den 3 jan. van Koenderinck dat hoen ontfangen soo mij noch toequam van Sontemarten
1694.
1695 den 7 febr. ontfangen uyt handen van monsieur Harmen ter Swaeck wegens Keuper in
Hengevelde 13 gl 10 st waermede dan mijn 3e part van die hoeimaet bij het heuntien, soo mij op
Sontemarten 1694 verschenen was, is voldaen, man Swaecke heeft mij volgens quitantie
afgetrocken 3 gl 3 st soo hij mij te vreden verschoten hadde en die rest mij an gelt gesonden, te
weten 10 gl 7 st.
1695 den 4 september Keuper en Koenderinck mij elck een foer torf van die Borckel gehaelt soo
noch eerst verschijnen sal op Sontemarten 1695.

1695 den 17 october Keuper mij gebracht een paer hoenders soo mij op Sontemarten 1695
verschijnen sullen, rest mij daer noch van een paer hoenders.
1695 den 24 november den jongen Koenderinck mij gebracht een paer hoenders soo mij
verschenen waeren op Sontemarten 1695, de hoenders zijn mij betaelt.
1696 den 6 july van Keuper en Koenderinck ontfangen 13 gl 10 st waermede mijn part, soo mij
op Suntemarten 1695 verschenen was, is voldaen, Koenderinck en Keuper mij elck een foer torf
van het feene die Borckel gehaelt soo mij verschijnen sal op Sontemarten 1696.
1696 den 15 novemb. Keuper en Koenderinck mij elck een paer hoenders gebracht soo mij
verschenen zijn op Sontemarten 1696.
1697 den 30 maey Keuper en Koenderinck mij gebracht 13 gl 10 st mijn part soo mijn
verschenen was op Sontemarten 1696.
1688 in april monsieur Laerbergh gesant bij mijn bouwknecht Garryt 17 mudde garste en een
half.
1688 den 28 april van monsieur Laerbergh gekregen eerst twaelf mudde molt, noch den selvigen
dach voor die laetste reyse gekregen negen mudde en drie schepel molt, maeket in alles 21 mudde
en drie schepel molt, maeket an gelt sevendehalve gulden, dese sevendehalve gulden heeft
monsieur Laerbergh van mij an vrouw Raeterincks tot Goor geassigneert en die selve moet ick an
vrouw Raeterinks betaelen, waermede vrouw Raeterincks te vreden is, dese sevendehalve gulden
an vrouw Raeterincks betaelt wegens Laerbarger volgens quitantie.
1688 den 8 febr. van Hinderick Reerman ontfangen vier mudde en een schepel rogge, is een half
schepel rogge minder geweest, moet ick op die anstaende pacht meer hebben, noch Reerman
gebracht twee mudde haever en drie schepel garste en heeft een schepel garste gereeckent voor
dat mijn peerden eenen nacht doe daer geweest sijn, voor dese reyse sal het goetgedaen worden
maer in het toekoemende niet en Reerman blijft mij noch schuldigh een mudde boeckweyte, noch
den selvigen dito van Reerman ontfangen een paer hoenders, toekoemende jaer moet ick weer die
wijn hebben.
1689 den 28 febr. Reerman mij hier op het Weghdam gebracht an rogge vijftehalf mudde, was
verleden jaer een half schepel minder, an garste een mudde, an boeckweite twee mudde, was mij
een mudde van verleden jaer schuldig gebleven, twee mudde haever, een paer hoenders soodat
het jaer op Sontemarten 1688 verschenen is betaelt, maer rest mij noch die wegge en die kanne
wijn met een goltgulden dienstgelt.
1690 den 13 febr. van Reerman ontfangen vier mudde rogge en een schepel, rest mij een half
schepel rogge van Martini 1689 en doe oock ontfangen twee mudde haever, maer was soo veele
haever te kort als daerover dat schepel rogge te veele was, dit tegens malkanderen doorgedaen,
alsmede doe oock ontfangen een mudde garste maer scheelde wel een half spint an, moet op een
ander jaer soo veele meer brengen en doe oock gebracht een mudde slechte boeckweite maer
scheelde oock wel een kop vol an en daer was veele doof saet in, dit ontfange ick op vierdehalf
schepel boeckweite, rest mij dan noch een half schepel boeckweyte en een paer hoenders van
Suntemarten 1689, alsmede rest mij noch van Sontemarten 1688 een wegge en een kanne wijn ad
12 st met een goltgulden dienstgelt, maeket 2 gl an gelt, dese 2 gl sal Reerman an sijn knecht
Harmen mogen betaelen, inbrengende blijck dat hij het betaelt heeft, die wegge van 1688 heeft
Reerman betaelt met een paer hoenders van Martini 1689 zijn oock betaelt.
1691 den 19 febr. van Reerman ontfangen twaelftehalf schepel rogge en vijftehalf schepel
boeckweyte met een mudde garste en dat verleden jaer an die garste scheelde heeft Reerman nu
weer overbetaelt en dat half schepel boeckweyte dat doe te kort was heeft Reerman nu weer

overbetaelt soo dat het nu met die garste en boeckweyte effen is, alsmede ontfangen een paer
hoenders soo verschenen waeren op Sontemarten 1690.
1692 den 4 febr. van Reerman ontfangen vier mudde en anderthalf schepel rogge, maer an het
laeste half schepel scheelde wel een half spint rogge an, alsmede ontfangen twee mudde haever
soo mij noch toequam van Suntemarten 1690, maer die rogge die ick ontfangen hebbe is
verschenen op Sontemarten 1691, alsmede ontfangen doe oock een mudde boeckweyte en een
mudde garste, maer scheelde op elck oock wel een vierendeel spint, alles op Suntemarten 1691
verschenen, maer rest mij noch twe mudde haever van Suntemarten 1691, alsmede doe oock
ontfangen een paer hoenders soo op Suntemarten 1691 verschenen waeren, alsmede ontfangen
een goltgulden dienstgelt soo verschenen was op Suntemarten 1688, rest mij noch 12 st voor een
kanne wijn van Sontemarten 1688 en van Sontemarten 1690, rest mij een goltgulden dienstgelt en
12 st voor een kanne wijn, die wegge van Sontemarten 1690 heeft Reerman mij betaelt, soodat
het tesaemen an gelt bedraeght dat Reerman mij tot Suntemarten 1690 is schuldigh gebleven 52
st, van dese verschenen Sontemarten 1692 moet het Apeldooren wegens die onmundige kinderen,
het die kinderen Bentincks weer beuren, op Suntemarten 1692 moet ick het weer beuren.
1692 den 21 maert van Reerman ontfangen twee mudde haever soo mij verschenen was op
Suntemarten 1691, alsmede ontfangen 52 st, soo dat het gelt nu tot Martini 1690 betaelt is.
1693 den 12 meert Reerman mij gebracht drie mudde en vierdehalf spint rogge met een mudde
garste en een mudde boeckweyte met twee mudde haever soo op Suntemarten 1692 verschenen
was, met een paer hoenders, resteert mij noch van Reerman van Martini 1692 vier schepel en 3
spint rogge, met een wegge, met een goltgulden dienstgelt en een kanne wijn, beloopt sich 2 gl.
resteert mij noch van Reerman een wegge van Sontemarten 1692.
1693 den 23 maiy van Reerman gekregen 3 paer jonge hoenders, sal voor het paer geven een
schillinck, bin 3 schillingen, is 18 st.
1694 den 19 april Hinderick Reerman in mijn afwesen na Campen an mijn vrouwe gebracht 9
schepel rogge, 4 schepel garste, 6 schepel haever en een schepel boeckweyte, met een paer
pachthoenders en 3 schepel boeckweyte an vrouw van Coverden betaelt.
1694 den 10 july Hinderick Reerman mij die resterende rogge afgekoft, het schepel tegens 2 gl,
mij den selvigen dito hierop an sijn huys betaelt 9 gl op reeckeninge.
1695 den 26 febr. Reerman mij gebracht 4 mudde en anderthalf schepel rogge, een mudde garste,
een mudde boeckweyte, twee mudde haever, een paer hoenders, mijn pacht soo mij verschenen
was op Sontemarten 1694 en een half mudde rogge mij verschenen was Suntemarten 1695.
1695 den 26 febr. met Hinderick Reerman alles afgereeckent die pacht tot Suntemarten 1694
incluys, soo is bij afreeckeninge bevonden dat Reerman mij schuldig is gebleven een half mudde
haever en Reerman heeft mij een half mudde rogge overbetaelt op anstaende Sontemarten 1695,
alsmede resteert mij van Reerman an gelt 9 gl en 18 st, dus bent die 3 paer jonge hoenders, soo
wij van Reerman gecoft hebben, met betaelt, ick hebbe op Sontemarten 1694 getrocken het
dienstgelt met die kanne wijn en die wegge, soo Reerman segt is niet meer als 8 st, op
Sontemarten 1695 moeten het die heeren Bentincks weer ontfangen en ick of die mijne op
Sontemarten 1696.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1695 den 25 maiy Reerman an Bargen minent wegen luit quitantie betaelt 6 schepel boeckweyte,
moet men eerst weten wat het schepel gelden sal, 18 st en dan op sijn schult korten, beloopt sich
an gelt 5 gl en 8 st.
1696 den 12 meert Jan die soone van Hinderick Reerman mij gebracht op het Weghdam 4 mudde
rogge min een spint, met 6 schepel boeckweyte en tyn schepel haever min een spint en een paer
hoenders, die hoenders soo mij verschenen waeren op Sontemarten 1695, rest mij noch een

mudde garste van Sontemarten 1695, twee schepel boeckweyte overbetaelt, kan op het resterende
gelt tegens malkanderen gekortet worden.
1697 den 19 april Reerman mij gebracht op het Weghdam 4 mudde en anderthalf schepel rogge
met 2 mudde haever op een spint nae, een mudde boeckweite en 5 schepel garste met een paer
hoenders, soo mij verschenen waeren op Sontemarten 1696.
1697 den 30 april met Hinderick Reerman alles afgereeckent die pacht soo mij op Sontemarten
1696 verschenen was, niet uytbescheiden, soo is bij afreeckeninge bevonden dat Reerman mij
schuldigh is gebleven 1 gl en een schepel garste van Sontemarten 1696, ick hebbe van Reerman
van 1696 getrocken het dienstgelt, die wijn en die wegge, op Sontemarten 1697 moeten het die
heeren Bentincks weer ontfangen en ick of die mijne op Sontemarten 1698, die hoenders zijn mij
oock tot Sontemarten 1696 betaelt.
1698 den 12 april heeft Hinderick Reerman mij gebracht op het Weghdam 4 mudde en anderthalf
schepel rogge, 5 schepel garste, een mudde boeckweite, 6 schepel haever, een paer hoenders en 1
gl an gelt soo dat mijn pacht, soo mij op Sontemarten 1698 verschenen is, mij is betaelt, op
Sontemarten 1698 moet ick die wijn, het dienstgelt en die rogge van Reerman weer ontfangen.
1699 den 17 febr. Reermans soone Jan mij hier op het Weghdam gebracht 4 mudde en anderthalf
schepel rogge, twee mudde haever, een mudde boeckweite, een mudde garste en een paer
hoenders, soo dat mijn pacht, soo mij op Martini 1698 verschenen was, mij is voldaen, maer rest
mij noch van Martini 1697 twee schepel haever en van Martini 1698 die wegge, die kanne wijn
en het dienstgelt, op Sontemarten 1699 moeten het die heeren Bentincks weer ontfangen.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1700 den 12 meert Hinderick Reerman mij hier op het Weghdam gebracht 4 mudde en anderthalf
schepel rogge, 2 mudde swarte haever en een mudde witte haever, een mudde boeckweite, een
paer hoenders, een goltgulden a 28 st dienstgelt, 12 st voor een kanne wijn, 8 st voor een wegge
en Reerman was mij van Martini 1697 noch te quade 2 schepel haever en het dienstgelt, die wijn
en die wegge heeft Reerman mij van Martini 1698 nu voldaen, Reerman heeft mij nu op die
toekoemende pacht overbetaelt 2 schepel haever, alsmede blijft Reerman mij schuldigh een
mudde garste van Martini 1699, dat belove ick op een ander jaer te laeten staen, die hoenders zijn
oock van Martini 1699 voldaen, op een ander jaer sal Reerman mij die haever half en half
betaelen, te weten half swart en half wit, op Martini 1699 komen het die heeren Bentincks weer
toe van Reerman te ontfangen, het dienstgelt, die wijn en die wegge en ick of mijne erfgenaemen
op Martini 1700.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1701 den 9 april Reermans soone Jan mij hier op het Weghdam gebracht 4 mudde en anderthalf
schepel rogge, een mudde boeckweite, 7 schepel slechte garste, 6 schepel swarte haver, ontfange
ick niet meer als tegen 3 schepel, hademael dat verleden jaer geseght is dat op een ander jaer half
wit en half swart sal betaelt worden, alsmede doe oock gebracht een paer hoenders, een
goltgulden a 28 st dienstgelt, 18 st voor die kanne wijn en die wegge maer binnen 2 st an te kort
geweest, die kanne wijn wort gereeckent tegens 12 st en die wegge tegens 8 st, rest mij dan noch
van Martini 1700 een schepel garste met 3 schepel haever en 2 st an gelt, op Martini 1701 moeten
het die heeren Bentincks het dienstgelt, die wijn en die wegge weer ontfangen en ick of mijne
erfgenaemen op Martini 1702.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1702 den 4 meert Reermans soone Jan mij hier op het Weghdam gebracht 4 mudde en anderthalf
schepel rogge min een half spint rogge, 5 schepel garste, een mudde boeckweite en 2 mudde
swarte haever met een paer hoenders op die pacht, soo mij op Martini 1701 verschenen was, men
resteert mij noch van Martini 1700 3 schepel haever met 2 st an gelt, dat schepel garste is betaelt

met een half spint rogge soo op dese pacht te kort was, verschint mij weer het dienstgelt, die
wegge en die kanne wijn op Martini 1702.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1703 den 23 febr. Jan Reerman mij hier op het Weghdam gebracht 4 mudde en anderthalf schepel
rogge dat verleden jaer te kort was, is nu an rogge soo veele overgeweest, twee mudde haever,
een mudde boeckweite, een mudde garste met een paer hoenders op die pacht soo mij op Martini
1702 verschenen was, alsmede ontfangen 28 st dienstgeld, die kanne wijn 12 st, die wegge tegens
acht stuyvers, die 2 st nu betaelt soo verleden jaer bleven staen, resteert mij noch drie schepel
haever van het jaer 1700, verschint mij weer het dienstgelt, die wijn en die wegge op Martini
1704.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1704 den 28 meert Reermans soone Jan mij hier op het Weghdam gebracht 4 mudde en
anderthalf schepel rogge, 2 mudde haever, maer rest mij nog 3 schepel haever van Martini 1700,
dit afgetrocken resteert mij noch 3 schepel haever van Martini 1703, alsmede ontfangen een
mudde boeckweite, was niet schone, dit wel mach het soo heene gaen maer dencke in het
toekomende het soo niet te ontfangen, alsmede ontfangen een mudde garste met een paer
hoenders, die pacht soo mij op Martini 1703 verschenen was, op Martini 1704 moet ick of mijne
erfgenamen het dienstgelt, die wijn en die wegge van Reerman weer ontfangen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1705 den 11 meert mijn dochter van Reerman ontfangen 4 mudde en anderthalf schepel rogge, 2
mudde haever, een mudde garste, een mudde boeckweite met een paer hoenders, alles op Martini
1704 verschenen, rest mij die wijn, het dienstgelt en die wegge, te saemen 48 st met 3 schepel
haever, soo mij noch resteert van het jaer 1703.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1706 den 20 meert Reermans soone Jan mij hier op het Weghdam gebracht 4 mudde rogge en
anderthalf schepel, 2 mudde haever, een mudde garste, een mudde boeckweite met een paer
hoenders, alles op Martini 1705 verschenen, alsmede doe oock ontfangen 48 st voor het
dienstgelt, die wijn en die wegge, soo mij noch toequam van Martini 1704, rest mij noch 3
schepel haever soo mij noch resteert van Martini 1703, op Martini 1705 moeten het die heeren
Bentincks die wijn, het dienstgelt en die wegge weer ontfangen en ick of mine erfgenaemen op
Martini 1706.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1707 den 28 april Hinderick Reerrinck mij hier op het Weghdam gebracht 4 mudde en een mudde
garste, anderthalf schepel rogge, 2 mudde swarte haever, een mudde boeckweite met een paer
hoenders, alles op Martini 1706 verschenen, alsmede doe oock ontfangen 48 st voor het
dienstgelt, die wijn en die wegge soo mij verschenen was op Martini 1706, op Martini 1707
moeten het die heeren Bentincks weer ontfangen en ick of mine erfgenaemen op Martini 1708,
maer rest mij noch van Martini 1706 drie schepel haever.
Actum Weghdam als boven oorkont mijn eigen handt Jan Heidentrijck van Coeverden tot
Weghdam.
op die pacht van Martini 1707 is arrest op gedaen van eenen pachter Jan Beeke tot Oortmarsum
wegens het verstarf van mijn salige broeder die .... en pretendeert daervan den gasten penninck op
den 6 febr. 1708.
dit alleen voor mijn memorie Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1708 den 17 april Hinderick Reerman mij gebracht in mijn uytwesen nae den landach 4 mudde en
anderthalf schepel rogge, een mudde boeckweite, 2 mudde en 3 schepel haever waermede die 3
schepel haever van Martini 1706 nu betaelt zijn, alsmede ontfangen een paer hoenders soo mij op

Martini 1707 verschenen was, maer rest mij noch een mudde garste van Martini 1707, verschijnt
mij weer het dienstgelt, die wijn en die wegge ad 48 st op Martini 1708.
Actum Weghdam als boven oorkont mijn eigen handt Jan Heidentrijck van Coeverden tot
Weghdam.
1709 den 5 meert Jan Reerman mij gebracht 4 mudde en anderthalf schepel rogge, twee mudde
garste, waermede dat eene mudde garste van Martini 1707 is met betaelt, 2 mudde swarte haever,
een mudde boeckweite, een paer hoenders, alsmede ontfangen 48 st wegens het dienstgelt, die
wijn en die wegge, alles tot Martini 1708 vereffent en betaelt, verschijnt die heeren Bentincks
weer die wijn, het dienstgelt en die wegge op Martini 1709 en ick of mijne erfgenaemen op
Martini 1710.
Actum Weghdam als boven oorkont mijn eigen handt Jan Heidentrijck van Coeverden tot
Weghdam.
1709 den 17 octob. Jan Reerman mij gebracht 4 mudde en anderthalf schepel rogge, een mudde
garste, 2 mudde swarte haever, een mudde boeckweite en een paer hoenders, alles tot Martini
1709 vereffent en betaelt, verschijnt die heeren Bentincks die wijn weer, het dienstgelt en die
wegge op Martini 1709, ick hebbe ontfangen op Martini 1708, nu moet ick of mijne erfgenaemen
die selvige weer ontfangen van Reerman op Martini seventynhondert en tyne, segge 1710.
Actum Weghdam als boven oorkont mijn eigen handt Jan Heidentrijck van Coeverden tot
Weghdam.
1711 den 25 april Jan Reerman mij gebracht 4 mudde en anderthalf schepel rogge, een mudde
boeckweite en een mudde boeckweite voor een mudde garste, bent daer niet mede tevreden of
Reerman sal mij op een ander jaer een schepel garste boven dat mudde garste voorgeven, bent
dan 5 schepel garste omdat die garste nu tegenswoordig tegens die rogge wort gereeckent,
alsmede mij gebracht een paer hoenders en twee mudde swarte haever, alsmede ontfangen 48 st
wegens dienstgelt, die wijn en die wegge is 2 gl 8 st, op Martini 1711 moeten het die heeren
Bentincks weer ontfangen en ick of mijne erfgenaemen op Martini 1712, edoch allens tot Martini
1710 vereffent en betaelt op een schepel garste nae.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1712 ........ Reerman ....... gebracht 4 mudde vierdehalf schepel rogge, een mudde boeckweite, een
mudde gerste met 2 mudde haever en een paer hoenders, maer rest mij noch een schepel gerste
van Martini 1710, verschijnt mij weer die wijn, die wegge en het dienstgelt te saemen ad 48 st op
Martini 1712, dewijl het die heeren Bentinck ontfangen hebben op Martini 1711 ad 2 gl 8 st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1713 den 18 meert Reerman an mijn vrouw gebracht in het uytwesen van mij nae den landach tot
Zwolle 4 mudde en anderhalf schepel rogge, een mudde boeckweite, een mudde garste met 2
mudde swarte haever en een paer hoenders, maer rest mij noch een schepel garste van Martini
1712, alsmede door mijn vrouw ontfangen 48 st is 2gl 18 st op wegens het dienstgelt, de wijn, en
de wegge, so mij oock op Martini 1712 verschenen was, dewijl het de heren Bentincks ontfangen
hebben op Martini 1711, op Martini 1713 moeten het de heeren Bentincks weer ontfangen en ick
of mine erfgenaemen op Martini 1714.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1713 den 16 decemb. Reerman verschoten acht stuyvers en een kaerman van Oldenzael die mijn
soon joncker Arent hier gebracht heeft en hij hadde hem maer gesonden 30 st en die kaerman
most hebben 38 st, is 1 gl 18 st, maer sal op ein ander tijt so niet weer geschieden.
1714 den 23 meert Reermans soon Jan mij gebracht 4 mudde en anderhalf schepel rogge, een
mudde boeckweite met een mudde garste, ick most 5 schepel garste gehadt hebben van Martini
1712 mij noch resterende, rest mij dan noch een schepel garste van Martini 1712 en sal die

selvige op een ander keer niet ontfangen of die 5 schepel garste sullen met malkanderen betaelt
worden, alsmede ontfangen 2 mudde swarte haever en een paer hoenders alles tot Martini 1713
vereffent en betaelt uytgenomen een schepel gartste van Martini 1712 noch te quaede sijnde,
alsmede verschoten en een kaerman van Oldenzael die mijn soon joncker Arent hier gebracht
heeft acht stuyvers en Reerman hadde hem maer gesonden 30 st en die kaerman most hebben 38
st is 1 gl 18 st, maer sal op ten ander tijt so niet weer geschieden, koomt mij weer toe het
dienstgelt, die wijn en die wegge op Martini 1714 en die heeren Bentincks op Martini 1715.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
somma een schepel garste van Martini 1712 noch te quaede.
1714 den 12 octob. die vrouw van Harreveldt mijn suster Anna gedaen op mijn pacht so Martini
1714 staat te verschijnen van het erve Rerinck tot Ootmarsum op verdach, soo Reirmans soone
hier heeft den 14 octob. 1714 komen seggen wegens het eerste gedaene ... is niet en van geende
waerde.
1715 den 25 febr. ontfangen van Reermans soon Volckert 4 mudde en anderthalf schepel rogge
met 2 mudde swarte haever met een mudde garste en een mudde boeckweite met een paer
hoenders met 48 st is 2 gl 18 st voor dienstgelt, die wijn en die wegge op Martini 1714 mij
verschenen, als mede resteert mij noch een schepel garste van Martini 1712 verschenen en heeft
mij die 8 st weer betaelt, so ick an die kaerman verschoten hadde, verschijnt mij weer het
dienstgelt, die wijn en de wegge op Martini 1716 en die heeren Bentincks op Martini 1715.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
resteert een schepel garste van Martini 1712.
1687 den 21 november mijn ........... ick die schoelmeyster Pasman een schepel rogge gedaen an
die schoele tot Goor soo verschenen was op Suntemarten 1687.
1689 den 24 april die schoelmeyster Pasman bij sijn soons gestuert een schepel rogge, mijn part
van die schoele te Goor, soo verschenen was op Sontemarten 1688.
1689 den 29 april doe schoelmeyster Pasman bij sijn beide soons gestuert een schepel rogge, mijn
mamas part van die schoele te Goor, soo verschenen was op Suntemarten 1688, die rogge is mij
van mijn mamas wegen weer betaelt.
1689 den 10 december die schoelmeyster Pasman bij sijn jongens gesant twee schepel rogge,
wegens die schoole tot Goor, soo verschenen was op Suntemarten 1689, maer hebbe noch gheen
quitantie gekregen, hebbe nu daer quitantie van gekregen, dat eene schepel rogge soo ick veur
mijn mama verschoten hadde, is mij den 14 november 1691 weer betaelt.
1690 den 20 december die schoelmeyster Pasman betaelt een schepel rogge mijn halfscheyt van
die schoele tot Goor, soo verschenen was op Suntemarten 1690.
1691 den 19 november die schoelmeyser Pasman bij sijn jonge gesonden een schepel rogge van
die schoele tot Goor mijn part, soo verschenen was op Suntemarten 1691, luyt quitantie.
Anno 1691 den 16 decemb. van de heer van het Wegdam ontfangen een schepel rogge so op
Martini 91 an de school te Goor was verschenen. J. Pasman ludimag.
Anno 1692 den 28 decemb. van de heer van het Wegdam ontfangen een schepel rogge so op
Martini 92 an de school tot Goor was verschenen. J. Pasman ludimag.
Anno 1693 den 28 novemb. van de heer van het Wegdam ontfangen een schepel rogge so op
Martini 93 an de school tot Goor was verschenen. J. Pasman ludimag.
de schoolmeyster Pasman is van die schoole te Goor tot Sontemarten 1694 incluys betaelt.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1695 den 30 november de wedewe Pasman gehaelt door haer soon en dochter twee schepel rogge
van mijn mamas wegen en van minent wegen, van Krooshoop is daer mede tot Martini 1695

incluys van die schoele tot Goor betaelt.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
en mij ondergeschreven door den welgeb. heer van Wegdam voldaen alsodane twee schepel
rogge gaende in de school van Goor is op Martini ses en negentig verschenen J. Bloemendal.
de rogge gaende in de school van Goor is op Martini seven en negentig verschenen en an mij
onderbenoemde doer sijn welgeb den heer van Wegdam voldaen J. Bloemendal.
dat an mij ondergeschrevene door den welgeb heere van Wegdam sijn voldaen alsodane twee
schepel rogge specterende tot de school van Goor en op Martini sestienhondert acht en negentig
verschenen sulx bekenne cragt dese mijne onderteekeninge J. Bloemendal.
noch heeft mijn meyer Krooshoop betaelt an die schoolmeyster Bloemendal betaelt 2 schepel
rogge soo verschenen was op Martini 1699 van die schoele tot Goor Jan Heidentrijck van
Coeverden tot Weghdam.
glijk mede is an mij voldaen Croeshoop 2 schepel rogge verschenen op Martini 1700 J.
Bloemendal.
gelijk meede is an mij betaelt door Crooshoop vier schepel rogge van de jaeren 1701 en 1702
waervan ook quitancie an Crooshoop is gegeven J. Bloemendal.
gelijk mede an mij door Crooshoop is betaelt twee schepel rogge op Martini 1703 verschenen
actum den 23 juni 1704 J. Bloemendal.
mij ondergeschr. door sijn welgeb de heere van Wegdam bet. en voldaen 1 mud rogge zoo
verscheenen was op Martini 1704 en 1705 jaaren ½ mud den 5 jan. 1706 J. Hornema.
1708 den 19 maert van Crooshoop een mudde rogge tot voldoeninge van twee jaare van 1706 en
1707 op Martini verscheenen ontvangen.
1709 den 18 sept. die schoolmeister Hornema laeten haelen een schepel boeckweite, moet kosten
2 gl, dese 2 gl kunnen tegens die 2 schepel rogge soo op Martini 1708 vervallen is afgetrocken
worden.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1711 den xber. met sijn hoogwelgeb mijn heer van het Wegdam alles afrekent aengaande het
schoolgelt van jr Arent Daniel van Coeverden sijnde 10½ gl wegens de 6 schepel genot en weiter,
alsoo dat sijn hoogwelgeb resterende blijft de erschenene rogge van de jaaren 1708, 1709, 1710
en 1711, jaarl. 2 schepel, is alsoo 8 schepel.
in waarheyt heb desen geroyeert op datum als boven J. Hoornema.
1712 den 5 jan. Hoornema laeten haelen 2 schepel rogge, op die 8 schepel rogge rest dan noch 6
schepel rogge van Martini 1711 verschenen door sijn meit
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1712 den 1 sept. Hoornema door sijn meit laten haelen 2 schepel rogge op die 6 schepel rogge
van Martini 1711 noch te quade zijnde, rest dan noch 4 schepel rogge van Martini 1711.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1712 den 16 sept. Hoornema laeten haelen door sijn meit twee schepel rogge op die 4 schepel
rogge, rest dan noch 2 schepel rogge van Martini 1711.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1712 den 19 octob. Hoornema door sijn meit laeten haelen 2 schepel rogge so hem noch resteerde
van Martini 1711, is hier nu met so veer voldaen wegens de schoole tot Goor.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1713 den 27 junius die schoolmeister Hoornema laeten haelen door sijn beide soons 2 schepel
rogge wegens die schoele tot Goor so op Martini 1712 verschenen was, is hier van nu so veer
voldaen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.

Sijne hoogwelgeb de heer van het Wegdam heeft aan mijn ondergeschr. de jaarlijkse uytgang a 2
schepel rogge betaalt en voldaan tot aan jaar op Martini 1712 incluys.
Actum Wegdam den 5 7ber 1713 J. Hornema.
1714 den 10 meert Hoornema die schoolmeister van Goor door sijn soon laeten haelen een half
mudde rogge so hem van die schole tot Goor uyt het Weghdam op Martini 1713 verschenen was,
is hier van tot Martini 1713 voldaen maer moet mij noch eerst quitantie daervan geven.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1715 den 4 sept. Hoornema bij sijn soons laeten haelen 2 schepel rogge so hem van die schole tot
Goor uyt het Weghdam op Martini 1714 verschenen was, is hiervan tot Martini 1714 voldaen
volgens hier van annex quitantie.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
Sijn hoogwelgeb de heer van het Wegdam heeft aan mij ondergeschr. voldaan de jaarlijkse
uytgang a 2 schepel rogge en sulx van de jaar 1713 en 1714 so op Martini was vervloten.
Wegdam den 4 septemb. 1715 Hornema.
1715 den 3 decemb. Hoornema gesonden bij sijn twe soons 2 schepel rogge van die schoele tot
Goor so op Martini 1715 verschenen was, hiervan quitantie hier angespeldt.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1687 den 25 juny hebbe ick van vrouwe Raterinck opgenomen een obligatie van hondert
rijcksdaelders liggende tot mijn ....... betaelt die interesse tegens vijf per cento ad twaelf guldens
en 10 stuyvers soo verleden Sontemarten 1686 was verschenen, als meede vrouw Raeterincks
betaelt vierdehalve gulden soo haer noch resteerde van het jaer 1685, is hier met tot Martini 1686
voldaen.
noch hebbe 1686 den 29 juny van vrouw Raetrincks gelt opgenomen hondert guldens.
noch den 22 july 1686 opgenomen hondert guldens.
noch den 8 september 1686 vijventwintigh guldens.
noch den 30 september 1686 opgenomen vijftigh guldens,
noch voor het laetste den 20 januarius 1687 opgenomen hondert en vijftigh guldens, dit capitael
maeket vierhondert en vijventwintig guldens, dit jaerlyx tegens maentgelt an rente, doet 25
guldens en tyn stuyvers, als meede die hondert rijckesdaelders tegens vijf per cento daerbij
gereeckent, soo soude ick vrouw Raeterincks alle jaer an rente moeten geven achtendartig
guldens.
1687 den 14 augustus van juffrouw Raeterincks op maentgelt opgenoomen vijftigh caroli guldens
maer moet tegen aenkoomende Sontemarten het gelt met die intresse nae die tijt daer weer zijn,
soo niet kan men dan sien.
1687 den 18 augustus vrouw Raeterincks twaelf guldens betaelt op die tweehondert guldens den
29 juny en den 22 july 1686 verschenen.
1687 den 6 december juffrouw Raeterincks gedaen vijftehalve gulden soo den 8 september en
den 30 september verschenen was.
1688 den 19 jan. van vrouw Raeterincks op maentgelt opgenomen vijftich guldens an silver gelt
en vijftich guldens an golt, maeket hondert guldens, noch van vrouw Raeterincks opgenomen
hondert rijckesdaelders, wanneer het geweest is sal die obligatie kunnen uytwijsen die ick an haer
ed. gegeven hebbe, sal daer oock maentgelt van geven.
1688 den 20 july vrouw Raeterincks op reeckeninge gedaen .. gl en 10 st op verlopene rente.
1688 den 28 september vrouw Raeterincks van mij gekregen een holtien, ick segge van een
daelder en Schuyt Albert heeft mij wegens vrouw Raeterincks geseit van een halven
rijckesdaelder, trouwens wij sullen dat verschil wel overkoomen.

1688 den 15 july vrouw Raeterincks mijn vrouw met gebracht van Deventer vier pont ..., het pont
kost vier st en 3 doeiten, noch drie loetnagelties, het loet kost drie st min een oortien, noch vijf
oort boornolie, de kanne tegens 14 st.
1689 den 13 maiy vrouw Raeterincks op verlopenen rente gedaen vijftyn guldens op reeckeninge
luit angespelde quitantie.
1689 den 15 september heeft mijn vrouwe voor vrouw Raeterincks gekoft twee pont fijn flas, het
pont bedongen tegens 19 st, is 38 st.
bekenne ick ondergeschreven dat ick met juffrouw Raeterincks hebbe gereeckent die rente van
alle dese bovenstaende posten van het jaer 1688 incluis, soo is bij afreeckeninge bevonden dat ick
an vrouw Raeterincks doemaels schuldigh bin gebleven die somma van 59 gl 1 st, hierin is mede
afgereeckent 2 gl soo vrouw Raeterincks mij an fleisch verschoten hadde.
1689 den 12 november vrouw Raeterincks laeten haelen een kanne brandewijn, is een gulden.
1689 den 5 december vrouw Raeterincks weer gesant bij mijn jonge Marten een kanne
brandewijn, is een gulden.
1690 den 15 meert met juffrouw Raeterincks die rente tot nijjaer 1690 van allens afgereeckent,
soo is bevonden dat ick juffrouw Raeterincks daervan bin schuldigh gebleven die somma van 124
gl en 10 st en die selvige voort betaelt, daer is mede ingereeckent 16 gl wegens Laerbergh en 30
st wegens een mepenninck van een knecht soo juffrouw Raeterincks voor mij uyt ....
............... en soo mijn vrouwe .......... tot najaer 1690, van allens voldaen als ........... hondert
rijcksd. soo op Martini 1689 verschenen was.
van dese bovenstaende penningen sal niet meer jaerlyx van het hondert als vijf gl.
der is meede die heer vant Weghdam oover koomen dat ick so wel als mijn moeder vreede bent
de ganse tegens 5 gl.
1690 den 17 meert vrouw Raeterincks bij mijn bouwknecht Garryt gesonden twee opsettels, het
stuck tegens 12 st, is 24 st en 14 latten, maeket te saemen 128 voet, die voet van die latten
gereeckent op een doeit, maeket 16 st, is in alles 2 gl.
1690 in october mijn vrouwe voor vrouw Raeterincks van Deventer met gebracht ses pont
suycker, het pont tegen sestehalve st, is 33 st, noch een half ferendeel pont kruytnagelties,
daervoor gegegen 11 st, twee loet kaneel, het loet 3 st, is 6 st, een half pont annys, daervoor
gegeven 3 st, maeket an gelt te saemen 2 gl 13 st.
noch naderhant van vrouw Raeterincks voor mij ... in 8 reysen, elcker reyse 50 gl, maeket 100 gl,
die obligatie sal het uytwijsen ................................., noch voor desen oock 50 gl tegens maentgelt
opgenomen tegens 6 van het hondert op die erffenisse van mijn salige moeje, die obligatie moet
het uytwijsen wanneer het geweest is, noch van juffrouw Raeterincks in verscheiden posten
gelijck die obligatie uytwijsen, sal tegens 5 ten hondert opgenomen 275 gl en nu korts weer 100
gl, weer 25 gl, maeket in alles 400 gl, in 2 reysen maenden, is laest an die 50 gl die ick doe kreeg,
4 st te kort an geweest.
noch voor desen oock 50 gl tegens maentgelt opgenomen tegens 6 van het hondert op die
erffenisse van mijn salige moeje, die obligatie moet het uytwijsen wanneer het geweest is.
noch van juffrouw Raeterincks in verscheiden posten gelijck die obligatie moet uytwijsen tegens
5 ten hondert opgenomen 275 gl en nu korts in 2 reysen, elcker reyse 50 gl, maecket 100 gl, maer
an die 50 gl waeren 4 st te kort, weer 25 gl, maeket in alles 400 gl.
....... hebbe ick vrouw Raeterincks van Deventer met gebracht 2 pont suycker, het pont sestehalve
stuyver, is elf st, bonte kuisedoecken daervoor gegeven 23 st.
en die rente van die 1355 gl is soo minwegen weer betael...... uw Raeterinck neffens haer dochter
tot 1 jan. 1692 incluys, betaelt luyt angespeld eenentachtig.
af weer 150 gl van juffrouw Raeterinck opgenomen wegens 5 van het hondert.

den 1 jan. 1693 angaen doorgestreepte zin
noch mijn vrouw voor pastoor Meilinck tot Deventer gekoft een paer fine swarte kousen en sijn
die bruydegom waer, daervoor betaelt 4 gl.
noch mijn vrouwe voor die olde vrouw Raeterinck gekoft 7 elle catoendoeck 4 elle 12 st, manchet
4 gl 4 st, noch anderhalf loot naeyside, het loot 12 st.
den 2 febr. 1694 ik met den heer vant Weghdam affgerekent van mijn moeder en vant mijne, die
intresse tot den 1 jann. 1693 incluis, mijn moeders capitaelen te saemen seven hondert vijff guld,
waervan die intresse als booven gemelt tot den 1 jann. 1693 incluis is voldaen, daer de gelostet
dat me vrouw voor moeder te Deventer verschoten hadde volgens mijn heer sin boek 11 guld 4 st
en bevonden dat oover is betaelt op het jaer 1694 2 guld 9 st 8 p.
noch heeft de heer vant Weghdam op daeto ook an mij voldaen, an mij die rente van de hondert
rijksdael so op Suntemarten 1692 is verscheenen en oock van 400 gl geven de intresse die den 1
jan 1693 ook is verscheenen, waervan ten volle voor mijn moeder en mij quiteere.
Pastor genaemt Meilinck.
noch me vrouw voor mij verschooten tot Deventer dat op die rente van f 94 sal gelostet worden
off tegens die vifftehalve ick verseeckert worden.
1694 den 15 decemb. van pastoor Meilink en sijn huysvrouw opgenomen ... tegens vijff van het
hondert en sal den 15 decemb. 1695 ten jaer intresse is al verschenen wesen.
5 regels onleesbaar .........

....... genomen en moet uyt het prothocol weer uytgedaen worden ...... voordeele dat het tot
juffrouw Stuers haer laste is als 103 gl van ... interesse ad 72 gl an pastor Meiling sijn gelanget
om daervan de kosten van juffrouw Stuers haer laste daer van te betaelen anders an juffrouw
Stuers .... schuldigheit te restitueren.
Actum Goor als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Wegdam.
1672 gl betaelt den 18 maiyus en de interesse van 1713.
die kosten zijn 42 st, is 2 gl 2 st die ick an die richter Fockinck betaelt hebbe, eige moet pastoor
Meiling haer 18 st weer in die haest geven, hebbe volgens quitantie 2 gl 2 st an die richter
Fockinck betaelt.
capitalen so sijn welgeboren heer toe Wegdam schuldig is aen dominus Meiling en sijne
huisvrouw Esina Raterink ofte desselfs erfgenamen.
1. een capitaal wegens bestemoeder ad 250 en verschijnt op Martini 1687.
2. capitaal van seshondert vijfentwintig 625 wegens moeder, verschijnt in januario.
3. capitaal ad aghtehalve hondert guld 750, verschijnt in januario, de 200 gl van Meilinck met
ingereeckent.
4. capitaal hondert vijftig guldens 150, verschijnt in februarius.
5. capitaal dartigh guld 30 in meert.
somma 1855.
an rente jaerlyx 92 gl 15 st tegens 5 van het hondert.
2 regels onleesbaar ......... van het hondert opgenomen ........
1694 den 18 novemb. die olde vrouw Raeterincks op reeckeninge mij gegeven 22 gl.
1695 in april mijn vrouwe tot Deventer van domine Meilinck gecoft 9 elle gestreepte sarsy, de
elle voor 20 en een halven stuyver, is 9 gl en vijftehalve stuyver, noch heeft domine Meilinck
voor mijn vrouwe verschoten 2 pont coffibonen, per pont 36 st, is 3 gl en 12 st en 19 st mij
verschoten voor een nije wanne, dit moet geliquideert worden, noch voor domine Meilinck gecoft
een half schepel ersten, daervoor gegeven 11 st.
Anno 1695 in julio 5 met sijn hooggeboren de heer van het Weghdam alles afgerekent en
bevonden schuldig te bliven van agterstendige renten vervallen op jaar 1600 vier en negentigh ad

vijff en dartigh keyser guld, dese vijfendartig guldens voldaan 1695 den 6 julius.
En dat van obligatien soo van ons selfs als mede soo die ons van onse moeder saliger Raeterink
zijn overgekomen.
Anno 1695 verscheenene rent ad drientagtentig guldens min vijf stuyvers, ik segge 82-15-0. Dese
rente geheel onbetaalt te weten 1695.
Anno 1696 moet rente betaalt worden van een som 1855 omdat sijn welgeboren den 25 december
1694 heeft opgenomen ter somma van f 200, doet an rente jaerlyx 92 gl 15 st tegens 5 percento.
Dit alles nu soo geeffent volgens verschott van sijn welgeboren en haar welgeboren voor ons
gedaen tot anno 1695 ten 5 julius incluis, dese mede daarop afgetrokken.
Sijn welgeboren heeft op huyden soo met verschot voor eenige gecoghte waeren tot Deventer als
andersintz penningen de rente aenbetaalt met vijfendartig guldens tot anno 1600 vierennegentigh
blijft open.
Actum Wegdam den 5 julius 1695.
1696 den 25 febr. an domine Meilinck door Heidentrijck gesonden 25 gl op reeckeninge luit dit
angespelde quitancie.
1696 den 17 meert hebbe ick an domine Meilinck neffens desselfs huisvrouwe volgens hier
angespeld quitantie betaelt 97 gl 15 st waermede dan die rente tot jan. 1695 is betaeld.
regel onleesbaar ...........

.............. voor vrouw Meilincks van Deventer met gebracht 3 pont suicker, het pont negendehalve
stuyver, maecket 25 st en een half, een half .. annys 6 st, 2 loot kaneel 6 st, maecket te saemen 2
gl 16 st en 8 penningen.
den 19 december 1696 hebbe ick an domine Meilinck door Garryt Speeckenbrinck gesonden
vijftigh guldens, dito 50 gl op die interesse soo den 1 jan. 1696 vervallen is volgens hier
angespelde quitantie.
mijn vrouwe voor vrouw Meilincks verschoten tot die beecker 4 st, an wortelsaet 5 st en een half,
an cabbes saet 5 st, an knolsaet 1 st en een half, maecket 16 st te saemen.
mijn vrouwe tot Zwolle voor vrouw Meilincks verschoten anderthalve stuyver tot andloi saet, rest
domine Meilinck van jan. 1696 dit verschot en betalinge afgetrocken, noch 39 gl 11 st.
de 200 gl soo wij van domine Meilinck hebben opgenomen, daer met ingereeckent, noch heeft
vrouw Meilincks van desent wegen van juffer Scheels ontfangen 3 gl 1 st, moet van dese 39 gl 1
st afgaen, blijft dan noch 36 gl 10 st, dese 36 gl 10 st sijn domine Meilinck den 6 augustus luit
quitantie betaelt in prasentie van mijn huysvrouw.
dat dese sesendartig guldens en tien stuyvers voldaan zijn bekenne ik ondergeschreven met den
verstand dat alles tusschen sijn welgeboren en mij is goed gedaen wegens verschot of anders tot
huyden dato deses, in soo verre dat dese 36 guldens 10 st en verschot daer bij gerekent gestelt bij
de betaalde vijftig guldens, door Gerrit Spekenbrink de rente ad twee en negentig gulden 5
stuyver, soo vervallen was op kersmis of nieuwjaar eenduysent seshondert sesennegentig.
Bekenne met desen bedanke dieswegen voor goede betalinge.
Actum Wegdam den 6 augustus anno 1697 Hoseas Meiling.
1697 in augusto mijn vrouwe an vrouw Meilincks overgelaeten 3 pont suicker, het pont acht st
min een oortien, beloopt sich an gelt 23 st en een oortien, voor domine Meilinck laest tot
Deventer verschoten 18 st voor een half schepel solt.
of november mijn vrouwe te Deventer een jonges mutsken gekoft, doet 12 st.
1697 in october van domine Meilinck opgenomen 150 gl tegens 5 van het hondert en is
verschenen geweest in october of novemb. 1698 7 gl 10 st.
1698 den 17 julius an domine Meilinck bij Boomjan gesonden 50 gl en 1 st op die interesse van
1697 volgens hier angespelde quitantie.

1698 den 13 novemb. bij Boomjan an domine Meilinck gesonden 40 gl 1 st op die interesse van
1699 waer mede het jaer 1697 betaelt is het verschot ad 2 gl 15 st.
1699 den 26 novemb. bij Boomjan an dominus Meilinck gesonden 100 gl op verschenen interesse
volgens hier angespelde quitantie.
1700 den 31 maey an dominus Meilinck bij Boomjan gesonden 500 en 5 gl capitael met 125 gl
op verschenen interesse, te saemen 630 gl.
sal nu met 4 jaerlyx kunnen volstaen, pastoor Meilinck mij geleent mijn vrouw voor vrouw
Meilincks luit quitantie betaelt 29 st voor kruderie.
op den 31 may 1700 heeft zijn welgeboren de heer van het Wegdam op dese posten afgelost en
betaalt ad vijfhondert en vijf guldens en op de rente van 1699 en 1700 ad hondert vijfentwintig
guldens.
dit alles met sijn welgeboren afgerekent en vereffent soo wat sijn welgeboren voor ons en wij
voor sijn welgeboren verschoten hadden effen gesteld en bevonden dat sijn welgeboren op het
jaar eenduysend sevenhondert van intres schuldig blijft ad sestig guldens aght stuyvers, dito
60-8-0.
Anno 1700 den 1 januarius dese posten alle in eene obligatie gesteld ad duysend daalders of 1500
guldens nae dat de 505 guldens afgetrokken waeren en sal nu voortaan jarlyx de rente betaald
worden met vier diergelijke guldens waar van het eerste rente vervallen sal op den eersten
januarius eenduysen seevenhondert een ad 60 gl jaerlyx.
actum Wegdam 1700 den 1 january Hoseas Meiling.
dat op het restant intres ad sestig guldens 8 stuyvers van het jaar 1700 vervallen sijn welgeboren
van het Wegdam voldaen en betaald heeft ad dartig caroli guldens bekenne ik ondergeschreven.
Hoseas Meiling actum Wegdam den 1 februarius 1701.
1701 den 4 julius an dominus Meilinck volgens hier angespelde quitantie betaelt 41 gl en 19 st
waermede het jaer 1700 betaelt is.
1702 den 28 jan. vrouw Meilincks selfs getelt sestigh guldens op reeckeninge volgens hier
angespelde quitantie waarmede het jaar 1701 betaelt is.
1703 den 13 meert an dominus pastoor Meilinck volgens quitantie betaelt sestigh caroli guldens
wegens een jaer interesse ad 1500 gl en die rente is anbetaelt tot op den 1 jan 1702.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
verleden somer 1702 voor vrouw Meilincks te Deventer betaelt 6 st voor een pont vroerijpe asten,
moet op die interesse van den 1 jan. 1703 gekortet worden.
1703 den 20 novemb. dominus Meilinck verkoft een schaep voor 32 st, het vel heeft Schuitert tot
Holten weer angenomen voor 13 st, was anders 45 st, het weiden is om niet, hadde hij doe voort
op die Holter karmse mij gekoft, voor dominus Meilinck verschoten voor 3 st an sadinge van
Deventer.
1704 den 19 maiy an vrouw Meilincks op die interesse van het jaer 1702 volgens hier angespelde
quitantie betaelt dartigh caroli guldens, dito 30 gl.
Anno 1704 den 4 september heeft zijn hoogh welgeboren van het Weghdam betaald dartig caroli
guldens, gelijk ook dartig guldens betaald zijn aan mijn huysvrouw op den 19 may 1704 soo te
samen sestig, dito sestig keyser guldens, waar mede de rente betaald is van het jaer soo vervallen
is op nieuwjaardach seeventienhondert drie, dito 1703 op nieuwjaarsdach.
bedanke dieswegen voor goede betalinge.
Weghdam den 4 september anno 1704 Hoseas Meiling.
1705 den 19 febr. an vrouw Meilincks selfs getelt volgens quitantie angespelt dartigh caroli
guldens, dito 30 gl, soo vervallen is op nieuwjaersdach 1704.

1705 den 12 meert voor dominus Meilinck ............
voor vrouw Meilincks gekoft te Deventer 4 dosijn kopere knopen, voor het dosijn 2 st, is 8 st,
swart lint 3 elle, die elle 2 st en een oortien, is 6 st en 6 doeiten, 4 dosijn swarte kemelshaeren
knopen, het dosijn 4 st, is 16 st, voor 2 loot swart kemelshaer, het loot 6 st, is 12 st, facit 43 st
min een oortien, is 2 gl 2 st en 6 doeiten, in alles met die koffibonen 5 gl 6 st en 1 doeiten,
afgetrocken van 30 gl, rest 24 gl 13 st en een oortien, dese 24 gl 13 st en een oortien den 15
augustus 1705 betaelt.
Anno 1705 den 15 augustus zijn de resterende dertig guldens intres van 4 jaar 1704 met
rekenonge en gelt betaald soo dat zijn welgeboren nu voldaen en betaalt heeft de rente ad 60
guldens soo verscheenen en vervallen waren op nieuwjaarsdach seeventien hondert vier, dito
1704.
bedanke dieswegen sijn welgebooren voor goeden betalinge.
Wegdam den 15 augustus seeventienhondert vijff Hoseas Meiling.
1705 den 30 sept. voor pastoor Meilinck van Deventer op mijn naam ontboden een halve tonne 4
gl ... van Heemer in den toren, is met het opsetten 41 st, moet op die interesse van 1705 gekortet
worden, is 2 gl en 3 st.
1706 den 5 jan. an dominus Meilinck betaelt op reeckeninge 30 gl op verschenen intresse, dito
dartigh guldens, maer hebbe daer geen quitantie van gekregen, hier angespelt.
1706 den 23 maiy voor pastoor Meilinck met gebracht van Zwolle en verschoten 3 dosijn
knopen, het dosijn 12 st, is 1 gl 16 st, 2 loot kemelshaer, het loot 4 st, is 8 st. te saemen 2 gl 4 st.
1706 den 3 nov. voor pastoor Meilinck verschoten 16 st an sniffeback.
voor vrouw Meilincks gekoft tot Deventer voor 1 gl 5 st an kruderie en betaelt, facit 6 gl en 6 st
en rest noch in gelde tot nieuwjaer 1705 23 gl 14 st en 30 gl, somma 60 gl, betaelt den 12 jan.
1707.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1707 den 12 jan. betaelt an pastoor Meilinck volgens quitantie hier angespelt het jaer 1705 op
nieuwjaer verschenen en alle verschot afgetrocken.
Actum Goor als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1707 den 3 april voor pastoor Meilinck tot Zwolle verschoten 39 st voor 6 pont strickgaeren, het
pont sevendehalve st.
den selvigen dito gekoft voor pastoor Meilinck 2 persycken boomen met 2 luebomen met noch
een mispelen boom, het stuck vierdehalve st, is 17 st en een half, is 56 st en een half., maecket an
gelt 2 gl 16 st en een half.
1707 den 24 may an vrouw Meilincks volgens quitantie betaelt 25 gl, dito vive en twintigh
guldens op die interesse van het jaer 1706 hier angespelt.
1707 den 3 augustus pastoor Meilinck gesonden bij mijn knecht Wolter 2 schepel boeckweite,
moet voor het schepel geven 1 gl, is 36 st, is 1 gl 16 st.
den selvigen dito gesonden an pastoor Meilinck een mudde boeckweite om an die van ..............
dit verschot bedraeght sich 4 gl 12 st en een half, dit afgetrocken van 35 gl, rest noch 30 gl 7 st 8
penn.
1708 den 18 jan. betaelt an vrouw Meilincks 30 gl 7 st 8 penn volgens hier angespelde quitantie
soo dat die interesse tot 1706 op den 1 jan. vervallen is betaelt en voldaen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
pastoor Meilinck mij geleent verleden somer 3 halve ponden strickgaeren, moet het strickgaeren
weer betaelen of sevendehalve st voor het pont, is an gelt 10 st min een oortien, mij oock geleent
verleden een boeck grof wit pampier tegens 4 st per boeck, moet het papier oock weer geven of 4
st, te saemen 14 st min een oortien, dese 14 st min een oortien vrouw Meilinck den 13 jan. 1708

weer betaelt volgens quitantie.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1708 den 24 meert voor pastoor Meilinck verschoten tot Deventer voor twee applicosen
boomkens, het stucke 3 st, is 6 st.
1708 den 7 april voor pastoor Meilinck van Deventer met gebracht twee pont strickgaeren, het
pont 7 st, is 14 st, te saemen nu 1 gl.
1708 den 9 juny betaelt an vrouw Meilincks 30 gl, dito dartigh guldens op die interesse op het
jaer 1707 den 1 jan. vervallen volgens hier angespelde quitantie en te voren 1 gl verschoten,
maecket 31 gl, rest van het jaer 1707 den 1 jan. vervallen, noch 29 gl, dito negenentwintigh
keyser guldens.
1708 den 1 decemb. voor pastoor Meilinck tot Deventer verschoten voor 5 boeckpampier, het
boeck vierdehalve st, is 17 st en een half, noch an monsieur Meuleman voor strickgaeren
verschoten voor 3 pont strickgaeren, het pont 7 st, is 21 st, is 1 gl en 1 st, is te saemen 38 st en
een half, rest dan noch 27 gl 1 st.8 penn.
pastoor Meilinck heeft van mij in bewaringe 100 gl, sint den 4 jan. 1709, moet tegens die
verlopene interesse en verschot gedecorteert en verrekent worden gelijck op die reeckentien hier
annex is gestelt te insien.
geliquideert en betaelt dit bovenstaende den 2 october 1709 als mede van die hondert guldens,
dito 100 gl.
Anno 1709 den 2 october hebbe ik ondergeschreven met zijn hoogwelgeboren de heer van het
Wegdam alles soo wat zijn welgeboren voor mij of ik voor zijn hoogwelgeboren verschooten
hadde, geliquideert en vereffent als mede de hondert guldens door de hr regter J. Raterink op mij
geassigneert door mij aen en met zijn hoogwelgeboren gelyquideert en bevonden dat zijn
hoogwelgeboren aen mij voldaan en betaald heeft den intres van 2500 gulden vervallen en
verscheenen op nieuwe jaar seventien hondert seeven en seventien hondert agt en 1709.
soo dat zijn hoogwelgeboren nog van intres schuldig blijft vijfenvijftig gulden, 5 st en 8 penn.
Anno 1707 en 8 en 1709 betaalt den rest van rente van anno seventien hondert en negen op
nieuwjaar vervallen vijfenvijftig keyser gulden vijf stuyvers agt penningen, dito 55-5-8.
Wegdam den 2 october 1709, in fidem Hoseas Meiling.
1710 den 15 meert voor pastoor Meilinck van Zwolle met gebracht en gekoft vijftehalf elle
wittduffels, die elle voor gegeven 12 st, is 54 st, is 2 gl 14 st.
1710 den 12 april voor pastoor Meilinck van Zwolle met gebracht 3 pont strickgaeren, het pont 7
st, is 21 st, is 1 gl 1 st, is te saemen 75 st, is 3 gl 15 st, afgetrocken 55gl 5 st 8 penn, rest noch 50
gl 10 st 8 penn.
Anno 1710 den 20 augustus heeft de hoogwelgeboren de heer van het Wegdam de vijfenvijftig
keyser guldens 5 st 8 penn voldaan, zijnde de rente soo vervallen en verscheenen was op
nieuwjaarsdach seventienhondert negen zijnde hier mede dus verre nu alles vereffent en voldaan.
Actum Wegdam den 20 augustus anno 1710 Hoseas Meiling bekennt als boven.
1710 den 20 nov. voor domine Meilinck sijn soon Hendricus gekoft een hoet, daervoor gegeven
een rijcksdaelder, is 2 gl 10 st.
Anno 1711 den 5 februarius heeft de hoogwelgeboren heer van het Wegdam, verwalter drost des
lands Twenthe, aen mij ondergeschrevene betaalt sevenenvijftig guld 10 st en een rijksdaalder
voor een hoed van mijnen Henricus, te samen sestig guldens waar mede den intres, soo vervallen
was op january seventienhondert en tien, voldaan en betaald is.
In waarheyd deses actum Wegdam den 5 februarius 1711 Hoseas Meiling.
1711 den 25 augustus voor pastoor Meiling van Deventer met gebracht een pont koffibonen,
daervoor gegeven 2 gl 10 st met 2 pont witte suicker, per pont 6 st, is 12 st, te saemen 3 gl 2 st,

moet op die 60 gl van den jaar 1711 vervallen is, afgetrocken worden, blijft dan 56 gl 18 st, dito
sesenvijftigh caroli guldens achttien stuyvers.
1692 den 6 july hebbe ick Lanckheet uyt het karspel van Hoxbergen mijne halve groote maet
verpachtet voor den tijt van twee naestvolgende jaeren, het eerste jaer sal verschenen wesen op
Sontemarten 1692 en het laeste jaer op Martini 1693 en sal mij jaerlyx daervan geven achtyn
guldens an gelt, pligt altijt een foer torf met een paer hoenders daer bij te doen, geldt nu niet als
dat gelt soo Boomjan mij heeft geseyt en pracys op Sontemarten te betaelen, dat soo menigen
dach na Sontemarten als hij niet en betaelt hij alle daege noch een rijckesdaelder daer en boven
wil geven voor boete.
1692 den 8 augustus hebbe ick van Lanckheet uyt het karspel van Hoxbergen ontfangen achtyn
guldens wegens mijn halve Bretelers maet soo noch eerst verschijnen sal op Sontemarten 1692.
Harmken die bouwmeyt van paschen 1695 tot 96 weer gekeerd en sal verdienen 18 gl an gelt
sonder eenige toebaete.
1695 den 3 september voor Harmken an Poel Berent betaelt 8 st en dat voor die maenden maei
juni en july.
1696 den 26 febr. voor Harmken an Poel Berent betaelt 16 st sijnde een half jaer hooftgelt en dat
voor die maenden aug. sept. octob. nov. dec. en jan. 1696.
1696 den 18 april voor Harmken met gebracht van Deventer 3 elle kalminck, voor de elle
gegeven 26 st, maecket 3 gl en 18 st en 4 st wegens het varven van een schorteldoeck, maecket in
alles 4 gl en 2 st.
1696 den 19 maiy voor Harmken an Poel Berent betaelt 8 st sijnde een feerdelen jaers hooftgelt
en dat voor die maenden febr. meerte en april.
1698 den 31 jan. met Harmken gereeckent en het verschot, te weten 4 gl en 2 st en het hooftgelt,
sijnde 1 gl 12 st afgetrocken, soo is bij afreeckeninge bevonden dat Harmken van ons toekoomt
die somma van 12 gl 6 st, dese 12 gl 6 st zijn Harmken voort betaelt.
die jonge Hinderick gehuert en moet mij 4 jaeren vaste staen van maei 1696 tot 1700 op maei en
moet hem geven kost en kleder en is op den 22 april hier oock in die huere gekomen op een
donderdach en die moer heeft se mij die jonge in prasentie van Fenne mijn gewesene minne voor
trouw en alles toegeseght en dat hij in die tijt van 4 jaeren niet sal gaen lopen.
1696 in april mijn vrouwe Jan die jonge van paschen 1696 tot 1697 gehuert en sal verdienen tyn
guldens met een paer schoenen en een paer haesen en dan kost en kleder, maer gheen linnen.
Jan die jonge op Goorse kermse gedaen een mallen schillinck, nu laest op Rande weer 5 st,
maecket elftehalve stuyver.
Lambert die jonge moet mij 2 jaeren vaste staen, soo sijn neve van Diepenheim mij hem verhuert
heeft en is verleden pinxteren 1698 een jaer bij mij geweest en sal bij mij hebben die kost en
kleder.
1699 den 22 april Garryt van Oldenzael twee jaeren voor jonge gehuert van paschen 1699 tot
1700 en 1701 en sal verdienen kost en kleder, maer anders niet.
die jonge Hinderick moet mij 3 jaeren vaste staen en is op maiy 1701 daer gekomenen moet bij
mij blijven tot maiy 1704, moet hem geven kost en kleder.

die jonge Berent moet mij 4 jaeren vaste staen en is op maiy 1704 daer gekomen en moet bij mij
blijven tot maiy1708, moet hem geven kost en kleder, sijn oom heeft mij daervoor goet geweest
dat hij mij die tijt sal uytdienen volgens sijn hant daervan gepasseert en hierbij angespelt voor
trouw en alles en oock dat hij niet sal gaen lopen.
1707 den 24 nov. hebbe ick in prasentie van Boomjan met Hofste als vaer en Lucas Wolter als
oom een jonge gehuert van nu af an om mij als toekoemende maei 1708 over 2 jaeren vast te
staen, soo als mijn vrouwe Hofste heeft geseit die jonge heet Jan en sal verdienen van maei 1708
tot maei 1709 4 slechte daelders a 30 st het stuck, maecket 6 gl met 2 paer schoenen, twee
hemden en een paer nije haesen en is hem gegeven een rock met een broeck omdat hij van nu af
tot den 1 maey 1708 niet sal verdienen maer alleene die kost bij mij hebben, het hooftgelt is niet
van gesproocken, als hij of ick an die bourmannen daervan geven moet, moet ick hem van sijn
loon aftrecken, het is die soon van Hofste en Lucas Wolter is daer oom over en hebben mij voor
trouw en alles toegesecht.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1707 den 17 maei die jonge die haesen betaelt, soo hij noch eerst van maei 1708 tot maei 1709
verdienen sal, die jonge hierop van Ottho Hilderinck gekregen twee paer nieuwe schoenen en soo
hij op maei 1709 eerst verdient heeft.
1709 in die maent van julius die jonge wel een 14 daegen of 3 weecken sieck geweest, moet hij
weer nae dienen.
die jonge een paer haesen voor 18 st gekregen soo hij noch eerst op maei 1710 verdienen sal.
die jonge mij oock een enckelt wijn glas gebroocken, is derdehalve st op sijn loon af te
reeckenen.
1709 den 1 nov. die jonge betaelt twee hemden soo hem toequam van maei 1709.
1710 den 26 febr. die jonge Jan op mijn naeme van Boreas gehaelt een elle doncker laecken,
bedongen voor 3 gl 2 st, rest hem noch 55 st en een half van maei 1709, is 2 gl 15 st 8 penn, noch
na dato wat voor 8 st gehaelt, is 3 gl 10 st, rest noch 47 st.
1710 den 2 meert die jonge Jan gekregen een paer schoenen van Gorsvelt op mijn naeme
gemaeckt, sullen kosten 32 st, soo hij noch eerst verdienen sal op maei 1710, rest hem dan noch
een paer schoenen op maei 1710, soo hij noch eerst verdienen moet met 2 hemden met 47 st van
maei 1709, soo hij also verdient heeft.
1710 den 14 april die jonge Jan sijn moeder die Hofftesche van maei 1710 tot maei 1711 mij die
jonge Jan weer verhuert en sal hem geven het selvige loon maer een daelder a 30 st meer en een
olde dasse, is dan nu an gelt 5 slechte daelders a 30 st het stuck, is 7 gl 10 st, als die bourmannen
van hem hooftgelt willen hebben moet hij daervan betaelen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1710 den 15 maei die jonge Jan mij een wijnglas gebroocken, moet kosten 2 st, moet hij van sijn
loon betaelen.
1710 den 15 junius die jonge tot schaepen gedaen 4 st tot een paer nieuwe gaspels, bint 6 st, moet
afgaen van 47 st, rest noch 41 st van maei 1709.
1710 den 21 sept. die jonge Jan een nije hoet laeten maecken bij die hoedemaecker meister Jan
tot Goor op mijn naeme en heeft hem bedongen, soo hij segt voor 36 st, is 1 gl 16 st, moet ick
betaelen, afgetrocken van 41 st van maei 1709, rest hem dan noch 5 st, die jonge Jan omtrent die
klaringe gekregen van Jan ten Gorsvelt een paer nieuwe schoenen op mijn naeme, soo hem noch
toequam van maei 1710.
1711 den 20 meert die jonge Jan gekoft van Slichtenbrede volgens dit angespelde reeckentien 6

elle sarsi a 18 st die elle, 5 gl 8 st, 3 dosijn knopen a 6 st, te saemen 5 gl 14 st, dese 5 gl 14 st
moeten van sijn verdiende loon afgetrocken en verreeckent worden, 5 st quam hem noch toe van
maey 1709 en op maei 1710 betaelt 5 gl en 9 st op reeckeninge.
1711 den 20 april die jonge gedaen tot Deventer 17 st, is nu 6 gl 6 st en die 6 st overbetaelt op
maei 1711, mijn vrouw aen die jonge Jan betaelt twee hemden, is nu wegens die hemden betaelt
tot maei 1710.
1711 den 14 junius die jonge betaelt 4 malle schillingen is 1 gl 2 st op reeckeninge, overbetaelt 1
gl 8 st op maei 1715, noch moet ick die jonge Jan afkorten 1 gl 6 st wegens schoenlappen van Jan
ten Gorsvelt, noch van Ottho Hilderinck 1 gl 2 st, te saemen 2 gl 8 st, te saemen 3 gl 16 st,
afgetrocken van 7 gl 10 st, rest noch 3 gl 14 st van maei 1711.
1711 den 25 octob. die jonge Jan een paer niee schoenen laeten maecken soo hem noch toequam
van maei 1711.
1711 den 18 july Jan weer een paer nieuwe schoenen laeten maecken bij Ottho Hilderinck soo
hem noch toequam van maei 1711, is hier met van die schoenen voldaen.
1711 den 21 decemb. die jonge Jan betaelt 3 gl 14 st waermede sijn loon betaelt is.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1693 den 12 december met Boomjan en Jenneken die pacht soo op Sontemarten 1693 verschenen
was klaer afgereeckent, van die karfstocken van Jan en sijn vrouwe en sijn dochter Marie, van het
grasmaien van het jaer 1693, edoch van allens tot op desen dach toe, soo is bij afreeckeninge
bevonden dat Boomjan en Jenneken mij van Sontemarten 1693 zijn schuldig gebleven 4 gl en 9
st, maer mij resteert noch van Boomjan twee fime dack en 27 schoeven met een paer hoenders en
25 telgen kuilen, die telgen kuilen heeft Boomjan gedaen en betaelt.
1694 den 20 meert Boomjan mij op die 4 gl 9 st betaelt 2 gl, rest mij noch 2 gl en 9 st, dese 2 gl
en 9 st Boomjan mij met kostgelt betaelt.
1694 den 10 maey van Boomjan gekregen een hoen.
Boomjan verpachtet den telgencamp voor den tijt van 4 jaeren 1694 95 96 97, geeft mij daer niet
van, maer heeft het weer te lande gemaeckt en gemest soo dat hij het in die 4 jaeren voor niet
medalle heeft, op het jaer 1697 is het mij of mijne erfgenaemen weer vervallen.
Datum Weghdam den 7 april 1694, Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam.
1694 den 13 juny Boomjan gebracht een hoen waermede dan die hoenders, soo op Sontemarten
1693 verschenen waeren, zijn betaelt.
Boomjan mij oock die hoppe weer opgemaeckt ende gemesset, sal daer voor hebben 24 st.
1695 den 25 jan. met Boomjan die pacht soo op Sontemarten 1694 verschenen was, klaer
afgereeckent, van die karfstock van Jan, van het grasmaeyen en van het opmaecken van die
hoppe, soo is bij afreeckeninge bevonden dat ick Jan ben schuldigh gebleven 25 gl, dus coomt
mij weer toe van die pacht 14 gl, dit afgetrocken, soo ben ick Jan schuldigh gebleven elf gl, die
pachthoenderen wegens mijn mama van Sontemarten 1694 hebbe ick van Boomjan ontfangen,
waervoor ick van Horstkuiper in die plaetse hebbe gedaen en Boomjan is mij an dach schuldig
gebleven derdehalve fime en 15 schoeven, die telgenkuilen van Sontemarten 1694 zijn oock niet
betaelt, Boomjan heeft sijn telgen kuilen gemaeckt.
het lijn soo in het jaer 1695 door Boomjan gesaeyt is in mijn lant is met kostgelt afgereeckent en
betaelt.
1695 den 28 maiy Boomjan betaelt op die olde reeckeninge 5 gl 10 st ad elf guldens, rest hem
noch sestehalve gulden.
1695 den 30 juny Boomjan op reeckeninge gedaen een rijckesdaelder ad 2 gl 10 st, rest hem noch
van het olde 3 gl, dese 3 gl Boomjan betaelt.

1695 den 4 july Boomjan betaelt op sijn huys te decken 111 schoven dack, is een fime min 9
schoven, noch weer 12 schoeven betaelt, maecket een fime en 3 schoeven.
Boomjan mij die hoppe weer in het fine gemaeckt en gemest en sal daer weer van hebben het
olde gelt, te weten 24 st.
1695 den 31 december met Boomjan en Jenneken die pacht, soo mij op Sontemarten 1695
verschenen was, klaer afgereeckent, soo van die karfstocken, grasmaeien en rogge soo ick
Boomjan geleent hadde met afgereeckent en het opmaecken van die hoppe alles niet uytgesondert
tot op desen dach toe, soo is bij afreeckeninge bevonden dat Boomjan en Jenneken mij afverdient
hebben sie somma van twendartigh guldens, dito 32 gl en mij quam van die pacht toe van
Sontemarten 1695 14 gl en 3 gl van rogge soo ick Boomjan gedaen hadde, maecket 17 gl, dese 17
gl afgetrocken van die 32 gl soo soude ick Boomjan noch schuldigh blijven die somma van
vijftyn guldens, dito 15 gl.
die telgenkuilen van Sontemarten 1695 heeft Boomjan betaelt, maer resteert mij noch van
Boomjan vijf hoenderen met twee fime en 12 schoeven dack.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam.
1695 den 31 december Boomjan 6 schaepevellen verkoft, het stuck tegens 8 st, maecket die 6
vellen 2 gl en 8 st.
Boomjan geholpen met die peerden eenen dach messen en bouwen, koomt mij van toe 30 st, dit
was in die reeckeninge vergeten, rest Boomjan elf guldens en 2 st.
1696 den 4 febr. Boomjan anbestaedet eenigh eickenholt om te saegen en bin met hem eens
geworden voor vierdehalve gulden.
1696 den 15 febr. noch Boomjan weer een peppele anbestaedet om te saegen, sal voor tyn
halfscheyt daervan hebben 2 gl en vierdehalf hondert boeschen gemaeckt en gehouwen, sal voor
het hondert hebben 8 st, maecket 28 st.
1696 den 27 febr. Boomjan gedaen een rijcksdaelder op reeckeninge doe Heidentrijck na
Amsterdam ginck.
1696 den 10 meert Boomjan mij betaelt een hoen.
1696 den 17 meert Boomjan gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 22 st, maecket 2 gl 4 st,
Boomjan verschoten 12 st voor een spint solt.
1696 den 26 meert Boomjan gedaen 5 gl op reeckeninge.
1696 den 30 meert Boomjan gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 22 st, maecket an gelt 44
st.
en nu is op het saegen betaelt 28 st.
1696 in april Boomjan betaelt een hoen.
Boomjan verpachtet de horst en het morskempken voor het jaer 1696 en sal mij daer te saemen
van geven 3 paer hoenders.
1696 den 1 maey van Boomjan gekregen een hoen, resteert mij noch een paer hoenders.
1696 den 20 maey Boomjan gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 22 st, maecket 44 st.
noch Boomjan weer gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 24 st, die rogge was doe
opgeslaegen, is 2 st hoeger, maecket 2 gl en 8 st.
1696 den 21 july Boomjan gedaen 1 schepel rogge, het schepel tegens 24 st.
1696 den 25 july van Boomjan gekregen een hoen, resteert mij noch een hoen van Sontemarten
1695.
Boomjan die 4 schaepevellen verkoft, het stuck tegens 10 st, maecket 2 gl.
1696 den 7 novemb. Boomjan gedaen een schepel van mijn alderbeste saei rogge, moet mij
daervoor geven 30 st.
Boomjan geleent een broot van 24 pont, noch Boomjan geleent 10 pont broot, maecket 36 pont

broot te saemen.
1697 den 4 jan. met Boomjan en Jenneken die pacht, soo mij op Sontemarten 1696 verschenen
was, klaer afgereeckent, soo van die karfstocken, gras maeyen en rogge soo ick Boomjan gedaen
hadde met afgereeckent en het opmaecken van die hoppe, alles niet uytgesondert, tot op desen
dach toe, soo is bij afreeckeninge bevonden dat ick Boomjan en Jenneken bin schuldigh gebleven
die somma van tyn guldens en seven stuyvers, dito 10 gl en 7 st.
die telgen kuilen van Sontemarten 1696 heeft Boomjan niet betaelt en Boomjan is mij schuldigh
gebleven twee fime dack met 3 hoenderen tot Martini 1697, mijn mama heeft se op Sontemarten
1696 getrocken en mij of mijne erfgenaemen moet se op 1697 ontfangen, alsmede resteert mij
noch van Boomjan 36 pont broot.
hierop ontfangen den 8 jan. 32 pont, rest noch 4 pont, dese 4 pont broot heeft Boomjan mij weer
betaelt.
1697 in febr. Boomjan mij gehouwen en geboeschet 800 bos, sal voor het hondert daervan
hebben 8 st , beloopt sich 3 gl en 4 st, voor dat boeschen hebbe ick Boomjan den 13 febr. 1697
een half mudde rogge voor gedaen, soo dat het boeschen nu betaelt is.
1697 den 16 febr. Boomjan gedaen 12 st op reeckeninge.
1697 den 24 febr. Boomjan gedaen 3 gl op reeckeninge doe ick na Deventer ginck.
1697 den 10 april Boomjan gedaen een spint van mijn beste saei garsten, moet mij daervoor
geven 12 st.
Boomjan gedaen een spint lijn, moet kosten 21 st en een daelder a 30 st van het lant, maecket 51
st te saemen, dit is van het jaer van 1697.
1697 den 1 maey Boomjan gedaen een spint van mijn beste boeckweite, reeckene daervoor 7 st,
is het schepel tegens 28 st gereeckent.
1697 den 1 maey Boomjan geholpen 3 schoft met die peerden op die Eeckhorst, is 22 st en een
half.
1697 den 2 maey Boomjan gedaen 42 st en een half waermede die olde reeckeninge betaelt is.
1697 den 28 maey van Boomjan gekregen een hoen.
1697 .... Boomjan ...... een hoen…..
1697 den 24 july Boomjan ..... een half schepel boekweite.
1697 den 4 augustus Boomjan met die peerde geholpen, een schoft bouwen op die Eeckhorst, is
achtehalve stuyver.
1697 den 8 augustus Boomjan geleent vijf guldens, noch 22 st, noch 35 st, maecket dit te saemen
7 gl en 17 st.
1697 den 30 septemb. van Boomjan gekregen een hoen.
Boomjan verkoft mijn 6 schaepevellen, het stuck tegens twaelftehalve stuyver, is 3 gl en 9 st.
1697 den 9 october Boomjan geleent hondert en vijf schoven dack die hij op sijn huys gedeckt
heeft, Boomjan heeft mij die fime dack met 6 gl betaelt, heeft 2 schoven over gehouden, dit
verreken ick hem.
1697 den 19 october Boomjan gedaen derdehalf schepel saeyrogge, het schepel tegens 39 gl of
200 ... die na Deventer maete gelt en dan met onse maet te daer op gereekent, die rogge beloopt
sich 4 gl 17 st en een half.
Boomjan mij die hoppe weer opgemaeckt, moet daervan hebben 24 st.
Boomjan mij geboeschet derdehalf hondert boeschen, sal voor het hondert hebben 8 st is 1 gl.
1698 den 15 jan. van Boomjan gekregen een paer hoenders soo mij op Sontemarten 1697
verschenen was, op Martini 1698 moet mijn mama die hoenderen van Boomjan weer ontfangen.
1698 den 24 jan. met Boomjan en Jenneken die pacht soo mij op Sontemarten 1697 verschenen
was klaar afgereeckent, soo van die karfstocken, grasmayen, saeyrogge, soo ick Boomjan gedaen

hadde met afgereeckent.
En het opmaecken van die hoppe alles niet uitgesondert tot op desen dach toe, soo is bij
afreeckeninge bevonden dat ick Boomjan en Jenneken bin schuldigh gebleven die somma van
acht guldens dus 8 gl, maer dan moet ick 24 st an Garryt Speeckenbrinck goet doen, het welck
Boomjan met mij verseeckert heeft, die telgen kuilen van Sontemarten 1696 en 1697 blijft
Boomjan mij schuldigh, bint 50 telgen kuilen en Boomjan is mij schuldigh gebleven twee fime
dack, die hoenderen zijn betaelt, op Sontemarten 1698 moet mijn mama die hoenderen van
Boomjan weer ontfangen, die twee daegen van die klaever zijn met afgereeckent en die
werckelijcke daegen oock.
febr. 25 telgen kuilen van Martini 1698, bint 75 kuilen, te saemen.
1698 den 10 jan. Boomjan gedaen 3 schepel rogge, het schepel tegens 35 st, beloopt sich an gelt 5
gl en 5 st.
1698 den 22 febr. Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 27 st als
Hinderick Vinckers mij oock moet geven.
Boomjan heeft mij met saegen afverdient 4 gl 10 st.
1698 den 29 maert Boomjan gedaen een half mudde rogge, het schepel tegens 36 st gelijck
Hinderick Vinckers oock angeschreven is, maecket an gelt 3 gl 12 st.
1698 den 25 meert Boomjan verpachtet den telgenkamp van die tijt van 3 jaeren en met 3 jaeren
malkanderen te moegen opseggen en sal mij jaerlix daervan betaelen 1 gl 10 st en sal die eerste
pacht vreschenen wesen op Suntemarten 1698.
1698 den 29 meert Krooshoop voor Boomjan en schoft gebouwt op sijn ... , is achtehalve stuyver.
1698 den 4 april Boomjan tot Zwoll voor een spint lijn verschoten 1 gl.
1698 den 20 april Boomjan gedaen een gulden op reeckeninge doe selve na Amsterdam ginck en
doe jeune oock met gedaen 41 st en een half, daervoor mijn vrouw te Amsterdam wat voor copen,
soo ick het goet niet en krijge, soo schrijve ick Boomjan die 41 st een half op sijn reeckeninge, an
... Boomjan hebbe ick het gelt gelanget en die holde ick oock voor die man.
Boomjan oock geleent een broot heeft gewogen 27 pont.
1698 den 12 maey Boomjan gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 39 st, maecket 3 gl en 18
st, gelijck Hinderick Vinckers mij oock gegeven heeft, Boomjan sal voor dese reise oock niet
meer geven, se gelt anders bij Kotteman 41 st.
1698 den 7 juny Boomjan gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 43 st, maecket an gelt 4 gl
en 6 st, gelijck Hinderick Vinckers mij oock gegeven heeft.
1698 den elften juny Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 30 st.
1698 den 23 juny Boomjan gedaen een half mudde rogge, het schepel tegens 43 st, maecket 4 gl
6 st.
noch Boomjan geleent een schepel rogge gedaen, moet mij daervoor geven 41 st, soo ick Jan
Sinckinck gegeven hebbe.
Boomjan met die peerden een scholt geholpen, is achtehalve stuyver.
1698 den 24 augustus Boomjan gedaen een schepel van mijn beste boeckweite, moet mij
daervoor geven 35 st.
Boomjan verkoft een klein koeivelleken voor een daelder a 30 st het stuck.
den 26 sept. Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 35 st.
Boomjan op sijn huys laeten decken 15 schover dack.
1698 den 6 octob. Boomjan gedaen een schepel van mijn alderbeste saeyrogge, moet daervoor
geven 3 gl, den kruiwaegen moet afgereeckent worden.
1698 den 17 octob. Boomjan gedaen een schepel van mijn beste saeirogge, moet mij daervoor
geven 3 gl.

1698 den 18 novemb. Boomjan verkoft die drie schaepevellen, moet mij voor het stucke geven
elf st, bint 33 st.
1698 den 30 novemb. Boomjan mij die hoppe weer opgemaeckt en gemest, moet daervan hebben
24 st.
1698 den 3 decemb. Boomjan gedaen een half schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 1 gl.
Boomjan heeft sijn telgen kuilen van Sontemarten 1696, 1696 en 1698, maeckt jaerlyx 25 telgen
kuilen, maecket 75 telgen kuilen, eene ister overhoop gemaeckt op een ander jaer.
1698 den 31 decemb. Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 2 gl.
1699 den 3 jan. Boomjan geleent een broot, heeft gewogen 25 pont.
1699 den 24 jan. Boomjan mij weer betaelt 38 pont broot, rest mij noch 22 pont broot, dese 22
pont broot heb ik Boomjan .... dat hij een erfscheiden ........
1699 den 12 febr. Boomjan gedaen een scheppel rogge en mij daervoor gegeven 3 gl.
den selvigen dato oock gedaen een half schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 1 gl, is 4 gl
tesamen.
1699 den 9 febr. met Boomjan en Jenneken die pacht soo mij op Sontemarten 1698 verschenen
was, klaer afgereeckent soo van die karfstocken, grasmaeyen, rogge en boeckweite, tyn ...,
opmaecken van die hoppe, gekoft tyn alles met uytbescheiden tot op desen huidigen dach toe, soo
is bij afreeckeninge bevonden dat ick Boomjan en Jenneke bin schuldigh gebleven vijftyn
guldens, dus 15 gl, die telgen kuilen van Sontemarten 1698 binnen oock betaelt, als mede restert
mij van Boomjan derdehalve fime dack op 15 schoven nae, op Sondemarten 1699 moet ik die
pachthoenderen van Boomjan weer ontfangen, omdat se mijn mama van Martini 1698 gebeurt
heeft, die 2 daegen van die klaever en die weeckelijcks ... zijn oock tot ... verreeckent, Boomjan
moet sjaers maecken 25 telgen kuilen, dese 15 gl hebbe ick Boomjan betaelt.
1699 den 22 febr. Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 2 gl,
Boomjan heeft in die Loock gemaeckt 17 telgen kuilen op Martini 1699, rest noch 8 telgen
kuilen.
1699 den 4 meert Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet daervoor geven 45 st.
1699 den 26 meert Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 45 st.
1699 den 29 meert Boomjan gedaen 25 st op reeckeninge.
1699 den 12 april Jan te Krooshoop voor Boomjan een schoft geeggert op sijn Eeckhorst, is
achtehalve stuyver.
1699 den 27 april Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 45 st.
1699 den 13 maiy Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 45 st.
1699 den 18 maiy Boomjan gesaeget 200 foet eiken plancken, het hondert foet 25 st, beloopt sich
an gelt 2 gl 10 st.
1699 den 8 juny Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 2 gl 10 st.
1699 18 maiy Boomjan gesaeget 200 foet eiken plancken, het hondert foet eiken plancken 25 st,
beloopt sich an gelt 2 gl en 10 st, hierop moet ick Boomjan derdehalve stuyver korten, Boomjan
geleent 6 schoven stroo.
1699 den 11 juny Boomjan gedaen een schepel rogge, moet mij daervoor geven 65 st., 13 gl 5 st.
1699 den 14 july Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 50 st.
Boomjan oock gedaen 28 st op reeckeninge.
Boomjan gedaen op sijn huys te decken 14 schooven.
1699 den 27 july Boomjan gedaen 16 st 8 penn op reeckeninge.
1699 den 2 augustus Boomjan een schoft gebouwt in sijn gaerden, is achtehalve stuyver, daer wil
hij knollen sayen.
1699 den 10 augustus Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 54 st.

1699 den 3 october Boomjan gedaen 2 schepel van mijn beste rogge, moet kosten het schepel
vierdehalf gulden, beloopt sich effen 7 gl.
den seligen dito voor hem gebouwt een halven dach op sijn Eeckhorst, is 15 st.
Boomjan mij oock geboeschet en gehouwen eenigh rickerhout op mijn kost, moet hem daervan
geven elf stuyvers.
1699 den 4 novemb. Boomjan mij opgemaeckt die hoppe in den kleinen gaerden, moet daervan
hebben 24 st.
Boomjan op sijn huys gedaen 4 dackschoven.
Boomjan mij den tuin wat opgemaeckt en terecht gemaeckt, sal daervan hebben 10 st, noch mij
geset 70 telgen, het stuck is bedongen voor een halve stuyver, maecket 35 st.
1699 den 30 novemb. Boomjan mij een half mudde eikele gesaeit en gemest en oock twee spit
omme gemest, bin met hem eens geworden van een rijcksd, is 2 gl 10 st.
noch Boomjan mij gegrawen en gepaetet 44 telgen, sal voor het stucke hebben een blanck maer
daer moet ander afgaen soo mij noch toequam van Martini 1699, blijft dan noch 36 telgen kuilen,
maecket an gelt 27 st.
1699 den 27 decemb. Boomjan gedaen 7 spint rogge, het schepel tegens een rijcksd, maecket 7
ryxoort, bedraeght sich an gelt 4 gl en vierdehalve stuyver.
noch Boomjan mij gemaeckt en gepaetet 75 telgen en die kuilen gemaeckt en sal se oock met
doorens bebinden, 63 telgen sal voor het stuck hebben 7 doeiten, die ander is 6 doeiten, beloopt
sich dit te saemen 65 st, is 3 gl 5 st.
1700 den 16 febr. met Boomjan en Jenneken die pacht soo mij op Sontemarten 1699 verschenen
was, klaer afgereeckent soo van die karfstocken, gras maeyen, rogge en boeckweite, opmaecken
van die hoppe, alles niet uytbescheiden tot op desen huydigen dach toe, soo is bij afreeckeninge
bevonden dat ick Boomjan en Jenneken bin schuldigh gebleven die somma van 22 gl en 14 st, die
telgen kuilen van Martini 1699 zijn oock betaelt alsmede resteert mij van Boomjan derdehalve
fime dack min 17 schoven met 6 schoven die soo ick Boomjan geleent hebbe, alsmede een paer
hoenders, den daelder ad 1 gl 10 st wegens een jaerpacht van den telgenkamp van 99 is oock met
afgereeckent, die 2 daegen van die klawer en die weeckelijcke daegen oock met het kostgelt zijn
oock tot Martini verreeckent.
Boomjan moet mij sjaers maecken 25 telgen kuilen, op Martini 1700 moet mijn mama die
hoenderen van Boomjan weer ontfangen als mede blijft onbereeckent dat angraeven soo in die
Fluttert gedaen is en eenige roeden die gevruchtet zijn op die kleine haer.
1700 den 13 febr. Boomjan gedaen 5 gl op reeckeninge.
1700 den 15 meert Boomjan gedaen twee schepel rogge, het schepel tegens 50 st, maecket 5 gl.
1700 den 8 april Boomjan gedaen een schepel rogge en een schepel boeckweite, die rogge tegens
een rijckd. en die boeckweite tegens 30 st, maecket te saemen 4 gl.
Boomjan mij eenige stenen schone gemaeckt, moet daervan hebben 14 st.
1700 den 2 maiy Boomjan met mijn peerden geholpen messen en bouwen, een halven dach is 15
st.
1700 den 8 maiy Boomjan gedaen een schepel rogge, moet kosten 50 st en een schepel
boeckweite, moet kosten 30 st, is tesaemen 4 gl.
Boomjan in mijn afwesen nae Harlingen mijn vrouwe an hem gedaen een schepel boeckweite,
moet mij daervoor geven 30 st.
1700 den 21 junius Boomjan gedaen 3 gl en 3 st waermede die 14 st van het steene schoene
maecken met sijn inbereeckent, soo dat mijn betaelinge an Boomjan afgetrocken sijnde, soo is bij
afreeckeninge bevonden dat Boomjan is betaelt 23 gl en 8 st waermede het olde betaelt is.
1700 den 21 junius Boomjan gedaen op het nije van sijn verdienst 57 st op het jaer 1700.

1700 den 29 juny Boomjan een schoft met mijn peerden geholpen hoei invaeren.
1700 den 17 july Boomjenneken gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 30 st.
1700 den 30 augustus Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 25 st, 5
st is sij nu minder omdat se afgeslaegen is.
1700 den 22 sept. Boomjan mij gegraeven an die groote maet 26 roeden, die roede is bedongen
voor 3 st, beloopt sich an gelt 3 gl 18 st, noch mij gedoornet 66 telgen, sal voor 6 telgen hebben 1
st, is 11 st.
1700 den 24 sept. Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 25 st.
1700 den 27 sept. Boomjan gedaen 3 schepel saeirogge, het schepel tegens 30 st, beloopt sich an
gelt 4 gl 10 st.
den selvigen dito Leeftinck een dach voor Boomjan gebouwt en gemest, is 30 st, te saemen 6 gl.
1700 den 14 octob. Boomjan gedaen 22 st op reeckeninge.
Boomjan voor mij na Wyrden geweest, sal daervan hebben 10 st.
1700 den 14 nov. Boomjan gedaen een schepel van mijn alderbeste boeckweite, moet mij
daervoor geven het olde gelt, te weten 25 st.
Boomjan van mij angenomen den middelheege te graeven voor sijn halfscheyt 12 gl 10 st of
tegens die roeden sevendehalve st, sollen wesen 78 roeden, staen an mijn keur.
nu weer bestaedet den dijck effen te maecken maer mijn knecht sal helpen, sal daer van hebben 3
schepel rogge met een schepel van die alderbeste boeckweite, dat schepel boeckweite betaelt den
25 jan.
Boomjan moet hebben 8 gl van het grasmayen en 54 st van die roeden op die kleine haere,
Hinderick Vinckers heeft 9 st meer getrocken van die 42 roeden, heeft gekregen 3 gl 12 st tegens
3 st per roede.
Boomjan een beestken verkoft, moet mij daervoor geven 15 gl.
Boomjan moet missen eene roede ad sevendehalve stuyver, bent niet meer geweest als 76 roeden,
sollen 78 roeden geweest hebben.
noch hebbe ick Boomjan een schepel rogge omdat hij mij noch wat gekaert heeft in de
middelheege en sal daer noch wat saeyen moeten als het wat opgedrooght, dat schepel rogge
hebbe ick Boomjan betaelt, was buiten onse accoort.
1701 den 7 febr. Boomjan betaelt 2 schepel rogge soo hem noch toequam van die middelheege, is
hier met van allens voldaen.
het saegen van 1300 foet in het jaer 1700 is voor Boomjan sijn contingent 8 gl en een stoter.
1701 den 9 febr. met Boomjan en Jenneken die pacht soo mij op Martini 1700 vervallen was
klaer afgereeckent, soo van die karfstocken, grasmayen, saegen, graeven, rogge en boeckweite, in
al het geene Boomjan van mij gekregen heeft alsmede een beestken van 15 gl, alles niet
uytbescheiden tot op desen huidigen dach toe, soo is bij afreeckeninge bevonden dat ick Boomjan
en Jenneken ben schuldigh gebleven die somma van 26 gl en 13 st, dus moet ick an Garryt
Speeckenbrinck goetdoen 1 gl en 15 st hetwelck Boomjan mij heeft goetgedaen op sijn resterende
gelt, alsmede an Holteman voor een paer haesen soo op mijn naeme gehaelt is 24 st, noch voor
een paer schoenen van Harmen soo op mijn reeckeringe van Ottho Hilderinck geset is 1 gl en 16
st, dese posten hebbe ick Boomjan op sijn gelt afgetrocken, die telgen kuilen van Martini 1700
zijn oock niet betaelt, alsmede resteert mij van Boomjan drie fime dack min 17 schoven, die 6
schoven stro soo ick hem geleent hebbe vereere ick Boomjan, alsmede een paer hoenders van
Martini 1699 en 1700, blijft Boomjan mij schuldigh, bent 2 paer hoenders, die 22 st en een half
wegens het vierde part van den telgenkamp soo het nu minder is, is oock tot Martini 1700 met
afgereeckent, die 2 daegen van die klaever en die weeckelijcke daegen oock met het kostgelt zijn
oock tot soo verre verreeckent.

Boomjan moet mij sjaers maecken 25 telgenkuilen, op Martini 1701 moet ick die hoenderen van
Boomjan weer ontfangen, mijn mama heeft se ontfangen en mij vereert op Martini 1700, alsmede
blijft onbereeckent dat angraeven soo in die Fluttert gedaen is op die toekomstige pacht van 1701
op Martini te korten.
1701 den 14 febr. Boomjan gedaen op dese restant een schepel rogge tegens 25 st het schepel, is
1 gl en 5 st.
1701 den 15 febr. Ariane doe sij na Amsterdam is gegaen op Boomjans reeckeninge haer gedaen
een rijcksdaelder, is 2 gl en 10 st.
1701 den 25 febr. Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 1 gl,
Boomjan sijn 25 telgenkuilen gemaeckt soo mij op Martini 1700 vervallen was en heeft se oock
gepaelet en sal se oock bebinden en heeft er 4 overgepaetet en bebonden, moet geven wat
redelijck is, 3 duiten voor het stuck.
1701 den 1700 meert Boomjan gedaen 2 schepel rogge, moet mij voor het schepel geven 30 st, is
3gl.
1701 den 27 meert Boomjan op reeckeninge gedaen 12 st.
1701 den 8 april Boomjan gedaen een half mudde rogge met een half schepel boeckweite, die
rogge het schepel tegens 30 st, bint 3 gl en die boeckweite tegens 1 gl, is 10 st, tesaemen 3 gl 10
st.
1701 den 14 april Boomjan een schoft met mijn peerden gebouwt op sijn Eeckhorst, is achtehalve
stuyver.
1701 den 9 maiy Boomjan gedaen een half mudde rogge, het schepel tegens 30 st, is 3 gl.
1701 den 15 maiy voor Boomjan 3 schoft met mijn peerden gebouwt op sijn Eeckhorst, is 22 st
en een half en te voren oock een paer uir met die groote egede voor hem geegget, dit vereere ick
hem.
1701 den 31 maiy voor Boomjan an Jan te Krooshoop betaelt 5 gl soo hij an hem verdient hadde
met sijn peerden, moet ick Boomjan weer korten, dit maecket 17 gl 16 st en 7 duiten op die 26 gl
en 13 st, rest noch 18 gl 15 st en 1 duit.
1701 den 1 juny Boomjan gedaen een schepel rogge, moet mij daervoor geven 30 st, is 1 gl 10 st.
1701 den 11 juny Boomjan gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 30 st, is 3 gl en een
schepel boeckweite van Reerman, moet mij daervoor geven 25 st, is te saemen 4 gl en 5 st, rest
dan noch 3 gl en een doeit.
1701 den 18 july Boomjenneken gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 22 st.
noch den 31 july Boomjan gedaen een schepel rogge, moet mij daervoor geven 31 st.
1701 den 10 augustus Jan te Krooshoop voor Boomjan een halven dach gebouwt op mijn
diensten, is 15 st.
Boomjan heeft gedaen een halve fime dack op sijn huys te decken, noch Boomjan an mij betaelt
en toegetelt een halve fime dack en 40 schoven, maecket tesaemen een fime en 40 schoven dack.
Boomjan geleent acht dackschoven op sijn huys te decken.
1701 den 19 augustus Boomjan verschoten 1 gl an den decker voor derdehalve dach op sijn huys
te decken.
1701 den 9 septemb. Boomjan een halven dach helpen bouwen met mijn peerden, is 15 st, noch
weer voor Boomjan een schoft geegget met die groote egede, is achtehalve stuyver en een schoft
met mijn eene peert voor die kleine egede, is 4 st min een oortien, is te saemen 26 st en een
oortien.
1701 den 28 sept. Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 24 st.
1701 den 16 octob. mijn vrouwe an Boomjan gedaen 3 gl op reeckeninge.
den 17 octob. mijn knecht voor Boomjan 5 schoft gemest, daerin gebouwt en gesaeit, is daeges

30 st, is 37 st en 8 penn, doe oock gedaen derdehalf schepel saey rogge, het schepel tegens 31 st,
beloopt sich an gelt 7 gl en achtyndehalve stuyver.
Boomjan mij met graeven an den hof verdient 3 gl en 17 st en 8 penn.
3 st an Jacob Modders voor toback betaelt was anders geweest effen 4 gl, nu 3 st weer
afgetrocken, blijft niet meer als 3 gl 17 st en 8 penningen.
Boomjan mij noch weer met graeven an die bleicke afverdient 4 gl 3 st en 6 doeiten, Boomjan
mij weer met lijken an die bleicke afverdient 27 st 8 penningen, is tegens 5 gl 10 st onder haer
vieren.
1701 den 26 novemb. Boomjan gedaen 3 spint saey rogge, het schepel tegens 31 st, is 1 gl 3 st en
6 doeiten.
an Boomjan wegens Harmen gedaen 25 st tot een nijen hoet op Goorsche marckt op sijn
verdienst.
den 1 decemb. 1701 Boomjan mij die hoppe weer opgemaeckt en daervan hebben 24 st, noch
Boomjan mij wat gesprencket an het bakhuys, sal daervan hebben 10 st.
1701 den 28 decemb. Boomjan gedaen een half mudde rogge, het schepel tegens 31 st, is 3 gl 2 st
en een schepel boeckweite tegens 25 st, is te saemen 4 gl en 7 st.
Boomjan mij wat holt gesaeget.
Boomjan mij wat gewendet in den telgenkamp daer 10 spint eickelen binnen gesait, sal daervan
hebben een rijcksd, is 2 gl 10 st.
Boomjan heeft sijn 25 telgen kuilen gemaeckt soo op Martini 1701 verschenen waeren.
1702 den 4 febr. Boomjan gedaen een schepel van mijn nije boeckweite, sal mij daervoor geven
een goltgulden, is 28 st.
1702 den 6 febr. Boomjan gedaen 2 gl 10 st op reeckeninge.
1702 den 23 meert Boomjan tot een schepel haever van Kotteman verschoten 24 st, dit voor hem
betaelt, Krooshoop voor Boomjan weer eenen schoft gebouwt in mijn afwesen na Deventer, is
achtehalve st.
1702 den 23 april voor Boomjan tot Zwolle gekoft twee spint lijn, het spint is bedongen voor
elftehalve stuyver, beloopt sich an gelt 1 gl en 1 st.
1702 den den elfden maiy Boomjan gedaen een half schepel boeckweite, moet mij daervoor
geven 15 st.
1702 den 13 maiy Boomjan met mijn peerden geholpen 3 schoft op sijn Eeckhorst, moet mij
daervan geven 22 st en een half.
1702 den 3 juny Boomjan gedaen een schepel van mijn alderbeste rogge, moet mij daervoor
geven 30 st, Boomjan Harmen moet ik korten op sijn daegen soo hij bij mij te goede heeft 6 gl
wegens enen verschoten rock.
1702 den 1 july Boomjan gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 30 st, is 3 gl.
1702 den 18 july met Boomjan en Jenneken die pacht soo mij op Martini 1701 verschenen was
klaer afgereeckent, soo van die karfstocken, grasmaejen van het jaer 1701, saegen, graeven,
rogge en boeckweite en al hetgeene Boomjan van mij gekregen heeft, van alles niet
uytbescheiden tot geseide Martini incluys.
soo is bij afreeckeninge bevonden dat ick Boomjan en Jenneken ben schuldigh gebleven tot
geseide Martini die somma van negenendartigh guldens, dito 39 gl, die telgen kuilen van Martini
1701 heeft Boomjan mij gemaeckt en betaelt, alsmede resteert mij van Boomjan van Martini
1701 twee fime en 45 dackschoven, ick hadde Boomjan acht dackschoven geleent, heeft hij daer
in met afgereeckent, staet an mijn keur,
resteert mij oock noch die hoenderen van Martini 1699, 1700, 1701, jaerlyx een paer hoenders,
bent 3 paer hoenders, die 22 st en een half wegens het vierdepart van den telgenkamp soo het nu

minder is, is oock tot Martini 1701 afgereeckent en betaelt, het staet nu voortaen tot mijn last, die
2 daegen van de klaever en die weeckelijcke daegen oock met het kostgelt zijn oock tot soo verre
verreeckent.
Boomjan moet mij sjaers maecken 25 telgenkuilen, op Martini 1702 moet mijn mama die
hoenderen van Boomjan weer ontfangen, als mede blijft onbereeckent dat angraeven so in die
Fluttert gedaen is, is een rijcksd soo Hinderick Vinckers mij heeft geseght op die pacht van
Martini 1702 te korten.
1702 den 24 julius Boomjan gedaen derdehalf schepel rogge, het schepel tegens 30 st, beloopt
sich an gelt 3 gl en 15 st, dat schepel boeckweite soo Boomjan van het saet verschieten sol
hebben is Boomjan den 24 julius het laeste betaelt.
1702 den 6 augustus Boomjan gedaen 3 gl op reeckeninge.
1702 den 9 augustus Krooshoop voor Boomjan een halven dach gebouwt op mijn dienste, is weer
op het nije 15 st.
1702 den 15 augustus Boomjan gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 30 st, is 3 gl.
Boomjan van mij gekregen van die vaereerdens voor 1 gl an hoei.
1702 den 27 augustus Boomjan verkoft 8 schaepevellen op die Holter karmse, het stuck tegens 14
st, beloopt sich die 8 vellen 4 goltguldens, is 5 gl 12 st.
1702 den 28 augustus Berent Kluppels voor Boomjan enen dach gebouwt, is 30 st.
1702 den 1 sept. Boomjan gedaen 3 schepel rogge, het schepel tegens 30 st, is 4 gl 10 st.
1702 den 12 sept. Boomjan verpachtet dat gras achter die horst, die 3 schoft en sal mij daervan
geven een daelder a 30 st het stuck of 5 hoenderen tot Boomjans keur.
1702 den 16 octob. Boomjan gedaen 3 schepel rogge, het schepel tegens een goltgulden, bent 3
goltguldens, maecket 4 gl en 4 st.
Boomjan mij gemaeit 3 foer plaggen, het foer is bedongen voor 2 st, beloopt sich an gelt 6 st.
1702 den 31 october Boomjan gedaen 2 spint rogge, het schepel tegens 28 st, is 14 st.
1702 den 23 novemb. Boomjenneken mij gebracht 2 paer hoenders op reeckeninge van die
resterende pachthoenders van het jaer 1699 en 1700, resteert noch een paer hoenders van Martini
1701.
1703 den 2 febr. Boomjan mij gegraeven an het nije 42 roeden, die roede 4 st en een half,
bedraeght sich an gelt 3 ducatons, is 9 gl en 9 st.
Boomjan mij afverdient met appelbomen daele te houwen in den hof en kort te maecken tot
backholt 12 st, noch mij de mes voor sijn huys ondergegraven, sal daervan hebben 8 st, is te
samen 1 gl.
1703 den 17 febr. van Boomjan gekregen een hoen, Boomjan heeft gepaetet 45 telgen waeraf
moeten gaen 25 telgen tegens een halven st het stuck, is 12 st en een half, noch 20 telgen tegens
een stuyver, is 1 gl, te saemen 1 gl 12 st en een half, dit is oock met afgereeckent.
1703 den 7 meert met Boomjan en Jenneken die pacht so mij op Martini 1702 verschenen was
klaer afgereeckent, soo van die karfstocken, gras mayen van het jaer 1702, graeven, rogge en
boeckweite en al het geene Boomjan van mij gekregen heeft, van alles niet uytbescheiden, tot
geseide Martini incluys.
soo is bij afreeckeninge bevonden dat ik Boomjan en Jenneken ben schuldig gebleven 40 gl en 16
st, die telgen kuilen van Martini 1702 heeft Boomjan mij gemaeckt en betaelt als mede resteert
mij van Boomjan van Martini 1702 derdehalve fime en 45 schoven dack, resteert mij oock noch
drie pachthoenderen tot Martini 1702 incluys, die 2 daegen van die klaver en die weeckelijcke
daegen met het kostgelt zijn oock tot soo verre verreeckent.
Boomjan moet mij sjaers maecken 25 telgen kuilen alsmede Boomjan oock goetgedaen een
rijckesdaelder wegens het angegravene in die Fluttert, alsmede oock van het nije 3 ducatons, is 9

gl en 9 st, dit alles soo verre vereffent en betaelt.
Jan Heidentrijck van Coeverden.
1703 den 7 meert Boomjan gedaen 4 gl op reeckeninge.
1703 den 12 meert Boomjan mij gebracht een paer hoenders.
1703 den 15 meert Boomjan gedaen 5 spint boeckweite, het schepel tegens 1 gl, is 25 st.
1703 den 24 meert Boomjan gedaen 3 schepel rogge, het schepel 25 st, is 3 gl en 15 st.
in mijn afwesen na Campen Boomjan gekregen een half schepel boeckweite, is 10 st, noch 1 gl
an hem verschoten en 10 st an die garste, is te saemen 30 st.
1703 den 3 maiy Boomjan gedaen 2 schepel rogge met een schepel van mijn olde beste
boeckweite, die rogge het schepel tegens 25 st, is een rijckesdaelder en het schepel boeckweite
oock tegens 25 st, beloopt sich te saemen 3 gl en 15 st.
1703 den 5 maiy voor Boomjan enen dach gemest en gebouwt op sijn Eeckhorst daer hij garste
wol saejen, is een daelder a 10 st het stuck.
Boomjan gesaeget 188 foet en een half eicken plancken, sal voor het hondert foet hebben 25 st,
koomt hem die halfscheyt daervan toe 23 st en een half.
1703 den 13 maiy van Boomjan gekregen een hoen soo mij noch toequam van Martini 1702,
waermede dan die hoenders tot so verre betaelt zijn.
Boomjan op mijn reeckeninge gekoft van monsieur van Straelen een spint sout, moet kosten 8 st.
Boomjan noch gesaeget 335 foet eicken plancken, beloopt van sijn halfscheyt 2 gl en 2 st, is die
halfscheyt 117 foet en een half.
1703 den 26 juny Boomjan gedaen een half mudde rogge, het schepel tegens 25 st, is 2 gl 10 st,
noch gekregen een schepel boeckweite, het schepel tegens 1 gl, is te saemen 3 gl en 10 st.
1703 den 15 july Boomjan gedaen twee malle schillingen, is 11 st op Goorsche kermse op
reeckeninge.
1703 den 19 julius Boomjan gedaen een schepel rogge, moet kosten 25 st.
1703 den 3 augustus Boomjan gedaen 2 schepel van mijn olde rogge, het schepel tegens 26 st als
Ottho Hilderinck mij oock gegeven heeft, beloopt sich 52 st, oock een schepel boeckweite
gekregen tegens 1 gl het schepel, te saemen 3 gl 12 st.
voor Boomjan een schoft in sijn gaerden met mijn peerden gebouwt, is achtehalve st.
Boomjan een halve fime dackschoven op sijn huys gedaen te decken, te weten 60 dackschoven
op rekeninge van sijn resterende dack.
den 9 augustus 1703 hier van weer beholden 26 dackschoven, niet meer verdecket als 34
dackschoven.
noch heeft Jan te Krooshoop verleden jaer enen dach voor Boomjan gebouwt het welcke ick op
mijn diensten van Krooshoop hebbe angeschreven, is dan een daelder a 30 st. het stuck.
1703 den 22 augustus Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 1 gl.
1703 den 3 sept. Boomjan gedaen 6 spint rogge, het schepel tegens 26 st, beloopt sich an gelt 39
st, is 1 gl en 19 st.
1703 den 3 october Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 1 gl.
1703 den elften october Boomjan gedaen derdehalf schepel van mijn alderbeste saeirogge, het
schepel is bedongen voor 28 st, beloopt sich an gelt vierdehalve gulden.
1703 den 12 octob. voor Boomjan gebouwt op sijn Eeckhorst een halven dach, is 15 st.
1703 den 19 octob. Boomjan gedaen een schepel boeckweite, sal wesen voor dat hij mij het saet
een geheel jaer verschilt.
1703 den 1 novemb. Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 1 gl.
1703 den 14 novemb. Boomjan mij betaelt op sijn huys te decken 55 schoven op reeckeninge,
weer hem geleent 30 schoven dack, is een fierendeel van een fime.

1703 den 21 novemb. Boomjan mij die hoppe weer opgemaeckt, seght dat hij daervan hebben
moet het olde gelt, te weten 24 st.
1703 den 20 decemb. Boomjan geleent 30 dackschoven op sijn huys te decken.
1703 den 23 decemb. Boomjan gedaen op sijn huys te decken 46 schoven, noch 17 schoven,
maecket in allens 63 schoven.
1704 den 5 jan. Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 1 gl.
1704 den 17 jan. Boomjan gedaen een schepel rogge, moet mij daervoor geven 21 st, Boomjan
heeft sijn 25 telgen kuilen gemaeckt soo op Martini 1703 verschenen waeren.
1704 den 24 jan. met Boomjan en Jenneken die pacht soo mij op Martini 1703 verschenen was
klaer afgereeckent, soo van die karfstocken, gras mayen van het jaer 1703, rogge en boeckweite
en al hetgeene Boomjan van mij gekregen heeft, van alles niet uytbescheiden tot geseide Martini
incluys.
soo is bij afreeckeninge bevonden dat ick Boomjan en Jenneken ben schuldigh gebleven die
somma van vierendartigh guldens en elf stuyvers, dito 34 gl 11 st.
die telgen kuilen van Martini 1703 heeft Boomjan mij gemaeckt en betaelt, alsmede resteert mij
van Boomjan van Martini 1703 derdehalve fime dack en 13 schoven, waerbij een halve fime dack
is soo ick hem geleent hebbe en soo hij mij daer vierdehalve gulden voor geven wil, trouwens sal
an sijn keur staen, sal an dese 34 gl 11 st gekortet worden, blijft dan niet meer an gelt als 31 gl en
1 st en an dack twee fime en 13 schoven.
resteert mij oock noch 2 pachthoenderen van Martini 1703, die 2 daegen van die klaver en die
weeckelijcke daegen met het kostgelt zijn oock tot soo verre verreeckent en betaelt.
Boomjan moet mij sjaers maecken 25 telgen kuilen van vier voeten in het vierkante en die diepte
na advenant, als mede blijft onbereeckent het vruchten tusschen die broeckmaet en het nije,
alsmede die gepatede telgen, dan 25 tegens een halven stuyver en die anderen tegens 1 st moeten
gereeckent worden, edoch van allens tot geseide 24 jan. 1704 incluys, dit allens soo verre
vereffent.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1704 den 31 jan. Boomjan gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 26 st, maecket 52 st en een
schepel boeckweite ad 1 gl, te samen 3 gl en 12 st.
1704 den 4 meert Boomjan verkoft een top van een peppele daer het storcknest in sit, sal mij
daervoor geven 12 st.
1704 den 13 meert Boomjan in mijn afwesen na Zwoll gekregen 3 schepel rogge, het schepel
tegens 26 st, maecket 3 gl en 18 st en 1 schepel boeckweite voor 1 gl, te saemen 4 gl en 18 st.
1704 den 1 april Boomjan gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 26 st en een schepel
boeckweite tegens 1 gl het schepel, maecket te saemen 3 gl en 12 st.
Boomjan is sinen gaerden een halven dach gebouwt, is 15 st.
1704 den 17 april Boomjan gedaen 2 schepel rogge met een schepel boeckweite, die rogge het
schepel tegens 26 st en die boeckweite tegens 1 gl, maecket te saemen 3 gl en 12 st.
1704 den 24 april Jan ter Look voor Boomjan eenen dach geegget met die grote egede, is 1 gl en
10 st.
1704 den 26 april voor Boomjan van Deventer met gebracht 2 spint lijn, het spint kost 12 st, is 24
st, maecket 1 gl en 4 st, noch weer gedaen een spint lijn, moet kosten 12 st, te samen 36 st, is 1 gl
en 16 st.
Boomjan gesaeget 740 foet plancken, soo latten als brantholt, het hondert 25 st, maecket te
saemen 9 gl 5 st.
1704 den 10 maey Boomjan gemaeckt 25 roeden ...., bedongen voor 4 st en een oortien, maecket
an gelt 2 gl 6 st en een oortien.

1704 den 22 maiy Boomjan gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 28 st, is 56 st, maecket an
gelt 2 gl en 16 st.
Boomjan mij gepaetet en bebonden 46 telgen, die 25 telgen is het stuck een halven stuyver,
maecket 12 st en een half en dan noch 21 telgen tegens 1 st het stuck, is 1 gl en 1 st, te samen 33
st en een half, is 1 gl 13 st en een half.
1704 den 8 juny Boomjan gedaen 3 gl op reeckeninge.
1704 den elften juny Boomjan gedaen een half mudde rogge, het schepel tegens een goltgulden,
bent 2 goltguldens, is 2 gl en 16 st.
1704 den 19 junius Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daer voor geven 1 gl.
1704 den 13 july Boomjan gedaen 2 malle schillingen op reeckeninge, is 11 st.
1704 den 22 july Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 25 st,
Boomjan 2 foer rogge met mijn waegen en peerden van sijn Eeckhorst gehaelt, is een schoft, is
achtehalve stuyver.
1704 den 4 augustus Boomjan gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens een goltgulden, is 2 gl
16 st.
1704 den 22 augustus Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 25 st.
1704 den 29 augustus Boomjan verkoft een opper hoei uyt die groote maet, sal mij daervoor
geven 12 st.
1704 den 1 sept. Jan ter Loock voor Boomjan enen dach gebouwt, is 30 st, is 1 gl en 10 st.
1704 den 3 octob. Boomjan gedaen een half mudde rogge, het schepel 26 st, maecket an gelt 52
st, is 2 gl en 12 st.
1704 den 7 octob. Boomjan op sijn huys te decken gedaen 14 dackschoven op reeckeninge.
1704 den 9 octob. Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 25 st.
1704 den 13 octob. Boomjan gedaen 6 spint saeirogge, het schepel tegens 26 st, is te saemen 39
st, is 1gl en 19 st.
1704 den 18 octob. Boomjan noch gehaelt 5 spint rogge, het schepel tegens 26 st, beloopt sich an
gelt 32 st en een half, is 1 gl 12 st en een half.
1704 den 27 octob. Boomjan betaelt dat schepel boeckweite soo hem volgens accoort van mij
toequam van het jaer 1704 wegens het saet verschieten, als oock mede een spint rogge betaelt
voor het ondergraven an den telgenkamp dat met rogge gesaeit is, is van dese beide posten nu soo
veer effen.
noch voor Boomjan an den decker betaelt door Fluttert op mijn pacht van die vrouw van
Coeverden 1 gl.
Boomjan mij die hoppe weer opgemaeckt en gemest, moet daervan hebben 24 st.
1704 den 9 decemb. Boomjan gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 26 st, is 52 st, is 2 gl 12
st.
1705 den 26 jan. Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 1 gl.
voor Boomjan betaelt en angenomen te betaelen wegens sijn soone Harmen an monsieur Ottho
Hilderinck een reeckentien van 5 gl 5 st, moet mij Boomjan op sijn reeckeninge weer goetdoen.
1705 den 13 febr. met Boomjan in biwesen sijn soone Hinderick die pacht soo mij op Martini
1704 vervallen was, alles klaer afgereckent, soo van allens wat naeme het oock soude moegen
hebben, tot den 13 febr. 1705 incluys.
soo is bij afreeckeninge bevonden dat ick Boomjan van Martini 1704 ben schuldigh gebleven die
somma van viventwintigh guldens en tyn stuyvers, dito 25 gl 10 st.
die telgen kuilen van Martini 1704 heeft Boomjan mij betaelt als mede resteert mij van Boomjan
van Martini 1704 derdehalve fime dack min 3 schoven, met twee paer hoenders van Martini 1703
en 1704, die 2 daegen van die klaver met die weeckelijcke daegen met het kostgelt zijn oock soo

verre verreeckent.
Boomjan moet mij sjaers maecken 25 telgen kuilen van vier voeten in het vierkant en die diepte
na advenant.
Oorkont mijn eigen hant. Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot
Weghdam.
het kostgelt is jaerlyx 52 daegen 8 gl 10 st.
die 5 gl 5 st van Harmen zijn hier met in bereeckent en gaen die bovenstaende somma van 25 gl
10 st niet an, maer zijn in het vorige al afgetrocken.
1705 den 1 meert Boomjan van Jan Roesen gekoft een toeg van een beucke en het geene ick
Boomjan op sijn reeckeninge soo ick hem schuldigh ben korten sal, te saemen 6 st.
Boomjan gemaeckt 25 telgen kuilen en die selvige oock gepaetet, het stuck is een halve st, is 12
st en een half soo mij op Martini 1704 verschenen waeren.
1705 den 2 april Boomjan gedaen 3 schepel rogge, het schepel tegens 26 st, maecket 3 gl en 18
st.
1705 den 21 april Jan ter Loock voor Boomjan enen dach geegget op sijn Eeckhorst, moet mij
daervan geven enen daelder a 30 st het stuck.
1705 den 7 maey Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet kosten 1 gl, mijn knecht Klaes
(Krooshoop) voor Boomjan gearbeidet 2 daegen met mijn peerden, is daeges een daelder a 30 st
het stuck, is 3 gl.
noch Boomjan gehaelt 5 spint rogge, het schepel tegens 26 st, is 1 gl 12 st en een half.
1705 den 15 juny Boomjan gedaen twee schepel rogge, het schepel tegens 26 st, beloopt sich 52
st, is 2 gl en 52 st.
1705 den 6 july Boomjan gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 26 st, is 52 st, is 2 gl en 12
st op reeckeninge, Boomjan gesaeit 2 spint lijn in mijn mes, sal voor het spint geven 30 st, is 3 gl.
1705 den 15 july Boomjan verpachtet die 3 schoft op die horst, sal mij daervoor geven 4 gl 10 st,
is drie daelders a 30 st het stuck.
1705 den 24 july Boomjan gedaen 2 schepel rogge, het schepel 26 st, is 52 st en een schepel
boeckweite voor 1 gl, te saemen 3 gl 12 st, voor Boomjan een schoft gebouwt in sijn gaerden bij
sijn huys, is achtehalve st.
1705 den 15 augustus Boomjan gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 26 st, is 52 st, noch
een schepel boeckweite, het schepel tegens 1 gl, te saemen 3 gl 12 st, noch weer twee mael
gebouwt in Boomjan sijn gaerden, stelle daer niet meer voor als enen schoft, is achtehalve st.
1705 den 25 augustus Boomjan gedaen voor 1 gl an hoei, Boomjan een schoft garste ingevaeren,
is achtehalve st.
1705 den 3 sept. Boomjan gedaen een schepel boeckweite, moet kosten 1 gl.
1705 den 18 sept. mijn peerden voor Boomjan 3 schoft geegget op sijn Eeckhorst en geslichtet, is
22 st en een half.
1705 den 20 sept. Boomjan gedaen een schepel rogge, moet kosten 26 st met een schepel
boeckweite, moet kosten 1 gl, te saemen 46 st, is 2 gl en 6 st.
1705 den 2 octob. Boomjan gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 26 st, is an gelt 52 st, is 2
gl 12 st.
1705 den 2 octob. Jan ter Loock voor Boomjan een halven dach mes gevaeren op mijn diensten,
is 15 st.
1705 den 6 octob. voor Boomjan een halven dach met mijn peerden gebouwt, is 15 st, den
selvigen dito hem gedaen 6 spint van mijn beste saei rogge, moet mij voor het schepel geven 26
st, is an gelt 39 st, maecket 2 gl en 19 st.
1705 den 7 octob. voor Boomjan weer een schoft mes gevaeren uyt sijn vaelt op sijn Eeckhorst, is

weer achtehalve st.
1705 den 17 octob. Boomjan gedaen 6 spint van mijn alderbeste saei rogge, moet mij voor het
schepel geven 26 st, is an gelt 39 st, maecket 1 gl en 19 st.
1705 den 23 octob. Boomjan gedaen een schepel rogge, moet kosten 26 st met een schepel
boeckweite, moet kosten 1 gl, te saemen 46 st, is 2 gl en 6 st, Boomjan mij die hoppe weer
opgemaeckt en hoppe weer ingeleght daer het van noden is, seght dat hij daervan hebben moet
het olde gelt, is 24 st.
voor Boomjan een beestken 6 daegen op mijn spoerie gehadt, des daeges 2 st, is 12 st.
1705 den 14 novemb. met Boomjan in biwesen sijn soone Harmen die pacht soo mij op Martini
1705 vervallen was, alles klaer afgereeckent, soo van allens wat naeme het oock soude moegen
hebben, tot den 14 novemb. 1705 incluys.
soo is bij afreeckeninge bevonden dat ick Boomjan en Jenneken van het olde resterende gelt van
Martini 1704 ad 25 gl 10 st soo ick verschuldiget was, hebbe met afreeckeninge voldaen en
betaelt en nu van Martini 1705 ben schuldigh gebleven drie guldens en achtyn stuyvers, dus 3 gl
en 18 st.
wat angaet 9 dachwerck van het gemaeide hoeilant ad 16 st per daghwerck waervan Boomjan die
halfscheit toekoomt ad 3 gl 12 st van het jaer 1705 uyt het Weghdam en Hinderick Vinckers die
ander halfscheit toekoomt is voor Boomjan sijn halfscheit met afgereeckent en betaelt.
die telgen kuilen van Martini 1705 vervallen rest mij noch alsmede resteert mij van Boomjan van
Martini 1705 drie fimme dack min 3 schoven met drie paer hoenders van Martini 1703, 1704 en
1705, die twee daegen van die klaever met die weeckelijcke daegen met het kostgelt dat sich an
gelt beloopt 8 gl 10 st zijn oock soo verre verreeckent en betaelt.
1694 den 10 april heeft mijn vrouw Aeltien die op het Slot woont een jaer voor minne gehuert en
sal verdienen 36 gl met een paer schoenen en een paer muilen en is den 24 maiy op donderdach
in die huere gekomen, den 24 maiy 1695 is die minne daer een jaer geweest.
1694 den 27 october voor Aeltien die minne an Poelberent voor hoeftgelt betaelt 8 st en dat voor
die maenden maiy, junius en julius.
1694 den 18 decemb. voor Aeltien die minne an Poelberent voor hoeftgelt betaelt 8 st en dat voor
die maenden augustus, september, october.
mijn vrouw voor die minne gecoft 4 elle blaeuw en wit doeck, de elle 8 st is 32 st, 1 st lint voor 4
st katoen, maecket 37 st te saemen.
mijn vrouw voor die minne een paer kinderkousen tot Deventer gecoft, daervoor gegeven
sevendehalve stuyver, noch 5 vierendeel spint lijn voor haer gecoft, het spint 15 st, maecket het
lijn 18 st en 6 doeiten.
noch voor die minne uytgeleght een half jaer hoeftgelt van november tot april incluys, bint 6
maenden elck vierendeel jaer 8 st, maecket 16 st.
1695 den 4 augustus die minne op reeckeninge gedaen 5 gl 10 st en te voren doe sij uyt die huere
is gegaen haer oock doe gedaen 5 gl 10 st, maecket elf guldens te samen.
1696 den 28 meert met Aeltien die minne gereeckent dat dese betaelinge beloopt 15 gl 14 st, dit
afgetrocken van die 36 gl rest Aeltien hier van noch twintigh guldens en 6 st.
1696 den 28 meert Aeltien die minne op reeckeninge gedaen elf guldens, rest hier van noch 9 gl
en 6 st.
die minne gedaen een half schepel ersten, kost 28 st is 1 gl en 8 st.
mijn vrouwe die minne Aeltien overgelaeten voor 2 st an wortelen saet.
1697 den 7 july Aeltien gedaen 7 gl en 16 st waermede haer loon nu betaelt is.
Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam.

1699 den 22 april Jenneken van Enter een jaer voor bouwmaeget gehuert van paschen 1699 tot
1700 en sal verdienen 13 gl en een paer schoenen, is hier geweest anderthalf verendeels jaers, an
haer vaer gedaen een goltgulden an gelt.
mijn vrouw met Jenneken gereeckent en het hooftgelt ad 12 st voor anderthalf verendeels jaers
afgetrocken, maer dan moet ick eerst noch betaelen an Boomjans Jenne 32 st, an Gorsfelt te Goer
6, an Garryt Speeckenbrinck 16 st, an Garryt steenmesselaer 3 st, als dit betaelt is, dan is haer
toen betaelt.
1699 van die richter Schrunder tot Diepenheim laten haelen een halve tonne dicken bier en een
tonne dunnebier, is an gelt 5 gl volgens sijn ed. daervan 26 augustus gegeven een reeckeninge an
mij den 9 jan. 1704 hiet angespelt en an sijn ed. volgens quitancie voldaen.
1694 den 5 jan. van die wedewe Mollenbachs tegens 5 van het hondert opgenomen hondert
rijcksd., maecket 250 gl.
1695 den 8 juny betaelt an de wedewe Mollenbachs een jaer interesse ad 12 gl 10 st volgens hier
angespelde quitantie soo verschenen was den 5 jan. 1695.
1697 den 5 augustus an die luytenantiche Molenbach bij Boomjan gesonden een jaer interesse ad
12 gl 10 st volgens hier angespelde quitantie soo verschenen was den 5 jan. 1697.
1697 den 31 october van vrouw Molenbachs opgenomen 100 gl tegens 5 van het hondert jaerlyx,
die eerste rente sal verschijnen op den 31 october 1698 (dit is afgelost met die rente vandien).
1698 den 17 julius door Boomjan gesonden 12 gl 10 st an vrouw Molenbachs wegens een jaer
interesse soo den 5 jan. 1698 verschenen was volgens hier angespelde quitantie, sal met vijftehalf
van het hondert konnen verstaen.
1699 den 26 meert van die luitenantsche vrouw Molenbach opgenomen 150 gl tegens vijftehalf
van het hondert jaerlyx 6 gl 15 st (dit is afgelost met die interesse van dien).
1699 den 10 april met Swier ten Krooshoop die pacht tot Martini 1698 toe klaer afgereeckent wat
naeme het hebben mach niet uytbescheiden, soo is bij afreeckeninge bevonden dat Swier mij van
die verkofte rogge ad 56 st het schepel is schuldigh gebleven die summa van 6 gl, het ... van het
jaer 1698 hebben ick getrocken.
1699 den 26 novemb. bij Boomjan an die luitenantsche vrouw Molenbach gesonden 15 gl en 15
st regens vijftehalf van het hondert, soo den 5 jan. 1699 verschenen was van de 250 gl, als mede
van die 100 gl van den 31 october 1698 verschenen was volgens hier angespelde quitantie.
1700 den 23 sept. gesonden bij Boomjan de jaer interesse van de hondert rijcksd. te weten elf
gulden en 5 st volgens hier angespelde quitantie soo verschenen was op den 5 jan. 1700 tegen
vijftehalf van het hondert, Boomjan heeft mij geseit dat het lopende jaer tot 1701 noch tegens
vijftehalf sal betaelt worden dat tegens 4 van het hondert.
1702 den 13 may an vrouw Jalincks betaelt tyn guldens op reeckeninge maer hebbe daer toen
gheen quitantie van gekregen, 24 st het jaer 1701 tegen vijftehalf van het hondert ad elf guldens
en 5 st, 1702 op den 5 jan. interesse tegens 4 van het hondert 10 gl.
1703 oock op den 5 jan. resteren 10 gl, maecket 33 gl 5 st. an gelt 10 gl, soo soude noch resteren
van het jaer 1703 op den 5 jan. verschenen zijn 21 gl 5 st.
Rest burgemeister Jalinck dan noch van het jaer 1701 tegens vijftehalf van het hondert op den 5
jan. verschenen 1 gl 5 st.
1706 den 8 april met die vaeght van schaepen gereeckent van een capitael van hondert
rijckesdaelders sijnde 250 gl, soo sijn ed. bij scheidinge en deelinge van sijn salige moeje Catrina
te Noever, weduwe Molenbach, is toegevallen waervan tegenwoordigh tegens 4 van het hondert

sal betaelt worden, te weten op den 5 jan. 1702, 1703, 1704, 1705 en 1706 op den 5 jan.
verschenen jaerlyx 10 gl, sijnde in die 5 jaeren die somma van vijftigh guldens, welcke
voorschreven somma die vaeght van schaepen van mij toekoomt.
Actum Weghdam als boven. Oorkont onse handen Jan Heidentrijck van Coeverden tot
Weghdam.
Adolph Wessel Rump bekenne als boven van Lingen in presentie van den Horoto ...
1709 den 2 nov. is hier die heer ten Noeve bij mij op het Weghdam geweest als lasthebbende van
die weduwe Rumps en heeft mij gemaent voor die 50 gl interesse wegens haer man saliger van
een capitael van 250 gl tegens 4 van het hondert tot 1706 op den 5 jan. verschenen, soo hebbe ick
hem geseght dat hij wegens die weduwe op reeckeninge sal ontfangen van die wachtmeister
Reppelaer of van die Groote Scholte Jan Berentsen tot schaepen minentwegen die somma van
viertigh guldens, die 40 gl maer inbrengende quitantie van die weduwe Rumps, soo soude haer
dan noch daervan resteren 10 gl, maer mij hoort dan noch weer toe van die salige man 44 schepel
haever die hij van Neerscholte wegens 2 jaeren haever pacht jaerlyx ad 22 schepel haever zoude
van onsen wegen hebben ontfangen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
Resteert daer en boven noch die weduwe of die vrinden wie het ontfangen moet die interesse op
den 5 jan. 1707 verschenen ad 10 gl, 1708 ad 10 gl, 1709 ad 10 gl, maecket 30 gl te saemen ad 80
gl, hierop sal 40 gl betaelt worden en soude dan noch 40 gl resteren tot den 5 jan. 1709, des hebbe
ick hierop weer te korten 44 schepel haever van Neerscholte door die salige vaeght Rump
ontfangen twee jaeren haever pacht jaerlyx ad 22 schepel.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1710 den 14 junius die vaeghdinne betaelt 50 gl wegens interesse van een capitael ad 250 gl en
tot die jaeren 1706 op den 5 jan. jaerlyx tegens 10 gl, waer in mij die 44 schepel haever van
Neerscholte soo die sallige vaeget Rump van ons ontfangen heeft is met afgereeckent en betaelt
ad 8 st het schepel, beloopt sich 17 gl 12 st, van dese 17 gl 12 st moet ick mijn suster die vrouw
van het Harreveldt haer derde portie van weer betaelen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
wat angaet die derde portie van mijn suster die vrouw van het Harreveldt hebbe ick die Groot
Scholte van mijn haever volgens quitantie van hem weer laeten korten, soo dat die Groote
Scholte het nu betaelen moet an mijn suster en ick of mine erfgenamen daer nu niet meer met te
doene hebben.
Actum als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdan.
betaelt het capitael ad 250 gl met den interesse van dien door die wachtmeister Reppelaer, so dat
het nu an de weduwe Rumps van allens voldaen is.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1713 den 13 sept. Monsieur van Rinen ons gemaeckt 57 elle pellen tot servetten, die elle is
bedongen voor vijftehalve stuyver, maecket an gelt 12 gl 16 st 8 penn.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1713 den 13 nov. Monsieur van Rhinen ons noch weer gebracht 43 elle pellen tot servetten, die
elle is bedongen voor vijftehalver stuyver , maecket an gelt 9 gl 13 st 1 penn, te daemen 22 gl 10
st, 100 elle pellen tot servetten en vijftehalf pont gaeren mij weer gebracht.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 28 jan. Monsieur van Rhinen bij mijn meyer Boomjan gesonden 10 gl op reeckeninge
van die 22 gl 10 st, rest dan noch 12 gl 10 st.

1715 den 17 febr. Monsieur van Rhinen selfs betaelt twe ducatons volgens quitantie afgetrocken
van 12 gl, rest noch 6 gl 4 st, dese 6 gl 4 st an Monsieur van Rhinen betaelt den 23 febr. 1716, so
dat hij nu van alles betaelt is volgens dese ondergeteikende quitantie (volgt slecht leesbare quitancie
ondertekent door Henderick van Rijne febr. 1716).
Aaano 1695 den 17 junis van die welgeb heer mijn heer vant Wegdam het oude guetenloot, dat
binnen wij eens geworden voor 8 gl en soo hebben wij te samen onse verdienst en het loot tegen
malkanderen afgereeckent, soo is bevonden dat ick die wel geb heer schuldigh ben gebleven die
somma van 3 gl 8 st. Egbert Schutten.
Monsieur Schutten mij een glas in mijn berlijn (=rijtuig) gemaeckt, is 8 st, is het eerste weer op
het nije.
1695 den 21 augustus van monsieur Schutten gekregen 3 pont en een feerdelen loot, het pont is
bedongen voor anderthalve stuyver, maecket an gelt 5 st en een oortien.
1695 den 10 septemb. meyster Jacob hier 3 schoft gevarvet, is 9 st en sijn soone eenen heelen
dach, bint 12 st, maecket te saemen 1 gl 1st, den selvigen dito geset twee onfine ruiten in het
husken, binnen anderthalve ruite breet het stuck is anderthalve stuyver, maecket 3 st, den selvigen
dito mij twee nije glaesen boven mijn keuckendeure gemaeckt, segt dat hij daervan hebben moet
3 gl 10 st, 3 gl is sijn gelt.
1695 den 26 september meyster Jacob in die waskaemer eenige glaesen vemaeckt, segt dat hij
daervan hebben moet 12 st, 10 st is sijn gelt.
1695 den 8 october monsieur Schutten hier op het Weghdam gevarvet twee daegen, des daeges
12 st, is 1 gl en 4 st, maer dan holt monsieur Schutten van half tyne tot an den middach weer te
goede en ingeset.
1696 den 20 jan. meyster Jacob mij hier gebracht 4 onfine ruiten in mijn berlijn, het stuck is 8 st,
beloopt sich te saemen 1 gl en 12 st.
1696 den 5 febr. monsieur Schutten mij weer een glas in mijn berlijn geset, moet kosten 8 st.
1696 in febr. monsieur Schutten mij weer geset 3 glaesen in mijn berlijn is 24 st, bint nu achte, te
saemen beloopt sich an gelt 43 gl en 4 st.
1696 den 6 maiy meyster Jacob verschoten 7 st voor een pont soldeer.
1696 den 26 october monsieur Schutten mij hier op het Weghdam geset elf onfine ruiten, het
stuck 1 st, maecket 11 st en 7 st verdient met stoppen van mijn glas, te saemen 18 st.
Anno 1696 den 26 october heb ick en die welgeb heer van het Wegdam te saemen afgereeckent,
soo is bevonden dat mij toe coomt 7 gl, dito seven gulden, Egbert Schutten.
den 7 meert 1698 dese 7 gl sijn mij door de heer van het Wegdam voldaan en betaelt, Jacob
Schutten.
1696 den 18 december meyster Jacob mij een onfijn glas in mijn uirwerck gemaeckt, is op 3
ruiten gereeckent, bint 3 st.
meyster Jacob laeten haelen bij sijn soone Derck 4 kanne geste, die kanne 2 st, maecket 8 st.
1697 den 19 maiy monsieur Schutten mij een glas in mijn berlijn geset, is 8 st en derdehalve ruite
geset, is derdehalve stuyver.
1697 den 11 october monsieur Schutten mij een glas vermaeckt en verloot op die solder, te weten
het glasvenster dat door die wint gebroocken was, sal daer van hebben 18 st.
1697 den 20 october monsieur Schutten hier een dach gevarvet van mijn varve en oli, heeft des
daeges 12 st des somers, nu is het winter, nu is het minder ick geloove 10 st.
1698 den 16 jan. monsieur Schutten mij 2 glaesen in mijn berlijn geset, het stuck is 8 st, maecket
16 st.
1698 den 9 febr. monsieur Schutten mij weer een glas in mijn berlijn geset, moet daer van hebben

8 st.
1698 den 7 maiy monsieur Schutten mij weer een glas in mijn berlijn geset, is 8 st en 3 onfine
ruiten daer toe gedaen, bint 3 st, het stuck 1 st, is elf st te saemen.
1698 den 17 augustus meyster Jacob mij 9 onfine ruiten in een klein raemken geset en mij loot
daer toe gedaen, moet men hem vraegen wat hij daervan hebben moet en den .... is 8 st.
monsieur Schutten mij een onfine ruite in mijn waskaemer geset, is 1 st.
1699 den 7 jan. monsieur Schutten mij weer een glas in mijn berlijn geset, is 8 st.
1699 den 24 april monsieur Schutten mij weer 3 onfine ruiten in mijn waskaemer geset, is 3 st.
monsieur Schutten mij 3 st van het loot schuldigh gebleven.
in mijn afwesen nae Harlingen mijn vrouwe an monsieur Schutten gedaen een schepel rogge met
een schepel boeckweite, die rogge tegens 40 st en die boeckweite tegens 30 st, is 3 gl en 18 st.
1700 den 16 juny Egbert Schutten sijn ................. boeckweite, moet mij daervoor geven 30 st.
hetgeene dat ick Egbert Schutten op dese reeckeninge noch schuldigh bin beloopt sich an gelt 4
gl en 16 st en 8 penningen en het geene ick Egbert Schutten an saet als anders betaelt hebbe
beloopt sich an gelt 5 gl en 19 st, dit afgetrocken soo soude ick overbetaelt hebben 1 gl 2 st en 8
penningen, het welcke op die reeckeninge van die hondert guldens moet gekortet worden, dit is
tegens malkanderen door gedaen en vereffent en betaelt tot op den 25 july op Suntejacops aen ...
als mede hier annexe reeckeninge van 100 gl voldaen.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
Monsieur Schutten weer op het nije verdient 11 st.
1701 den 26 novemb. monsieur Schutten mij hier gestoppet an 14 st an glaesen, is nu te saemen
25 st dat ick monsieur Egbert Schutten tot dato schuldig ben.
1701 den 20 decemb. monsieur Egbert Schutten mij weer gemaeckt twe nije glaesen in het
backhuys, het stuck is bedongen voor 30 st, is 3 gl, is te saemen 4 gl 5 st.
1702 den 12 april monsieur Egbert Schutten mij hier op het Weghdam gestoppet 3 fine ruiten, het
stuck is bedongen voor 3 st, is 9 st, noch 2 onfine ruiten het stuck anderthalve st, is 3 st, noch een
fine ruite op die nije kaemer geset, is 2 st, te saemen 14 st.
monsieur Schutten mij hier weer geset een grote fine ruite in die kinderkaemer, moet kosten 4 st,
noch eene fine ruite geset in die keucken en dat glas an den plas, is 3 st, te saemen 7 st.
1702 den 12 maiy monsieur Egbert Schutten gesonden een half mudder rogge, het schepel tegens
30 st, is 3 gl.
1702 den 29 junius monsieur Egbert Schutten mij hier so veele gevarvet dat heb ick beloont 36 st,
beloopt sich 1 gl en 16 st.
monsieur Schutten mij hier op het Weghdam an die beddestede van die kinder een plancke
gevarvet, hij heeft geseght dat hij daervan hebben moet 10 st, ick segge hem niet meer toe als een
goeden schillinck, is 8 st is genoech.
1702 den 28 july monsieur Egbert Schutten mij weer een glas in mijn berlijn geset, is 8 st.
1702 den 12 augustus monsieur Egbert Schutten mij weer een glas in mijn berlijn geset, is weer 8
st, noch weer een ruite in die keuckene geset, is 3 st.
1702 den 27 october monsieur Egbert Schutten mij hier op het Weghdam geset 10 fine ruiten, het
stuck 4 st, maecket 2 gl hetwelck door die wint gebroocken en geschiet is, eene ruite gaet dan met
door, waren anders 11 ruite, maecket 44 st, die eene ruite was oock niet vierkant aan een stuck
uyt, noch heeft Egbert Schutten mij den 4 novemb. weer een stuck of 2 in mijn glasraemen in die
nije waegen geset, heeft daer niet van geeischt, men hem vraegen wat hij daervan hebben moet en
dan anteickenen.
1703 den 24 meert monsieur Schutten mij twee onfine ruitien in mijn meterkaemer geset, het
stuck is 1 st, bent dan twee stuyvers.

monsieur Schutten mij geset een fine ruite in mijn kalesse, seght dat hij daer voor hebben moet
10 st, ... monsieur Schutten mij 6 sacken gebruickent moet weer .... het olde gelt voor het stuck 1
st, is 6 st.
1703 den 15 junius monsieur Egbert Schutten mij 3 fine ruiten op die mademoysellenkaemer en
op die Kneunnick kaemer, het stuck 3 st, is 9 st.
1703 den 22 juny monsieur Schutten met sijn knecht hier derdehalven dach gevarvet, heeft
daeges nodig knecht 1 gl, is in derdehalven dach 3 gl 10 st, noch monsieur Schutten mij dat
doeck op die berlijn gevarvet, segt dat daervan wesen moet op het aldernaeste 6 gl, noch
monsieur Schutten mij die waegen weer opgevarvet van mijn olie en van sijn varve moet op het
aldernaeste daer van hebben 30 st, des koomt mij die varve toe, soo hier in het backien in die
kelder staet en het possien daer het klocken anhanght, dat oock opgevarvet is, is hier nu
bereeckent, noch monsieur Schutten mij een glas weer in mijn berlijn geset, is dit mael door
abbuis van monsieur Schutten gebroocken, sal daer van betaelen 6 st.
1703 den 3 augustus monsieur Schutten met sijn knecht hier gevarvet van mijn varve en olie 7
schoft daeges, heeft daeges met die knecht 1 gl, beloopt sich an gelt 35 st, 1 gl 35 st.
1703 den 3 novemb. monsieur Schutten mij gemaeckt twee glaeskens an die kelder, het stuck 9
st, maecket 18 st.
1703 den 29 novemb. monsieur Egbert Schutten mij gelevert 4 onfine glaesen in mijn nije huys in
het nije bant, ben met hem eens geworden het stuck voor 35 st, beloopt sich an gelt effen 7 gl, het
eene glas wil mijn broeder die Kneunnick immers betalen, is dan 35 st minder maer monsieur
Schutten heeft mij 3 onfine ruiten in mijn waskaemer geset, daer die Kneunnick ene moet
toebetaelen, gaet daer met in bent anders die drie glaesen 5 gl en 5 st.
1703 den 24 decemb. monsieur Schutten mij weer een nij glas in mijn dackvenster geset dat door
die sware wint in mijn grafte gewaeit was, legge hem daer niet meer voor toe als een halven
daelder, is 15 st.
1704 den 29 meert monsieur Schutten mij gestoppet derdehalve ruite, het stuck 1 st, is een stoter,
den selvigen dito hem gedaen 3 schepel rogge met 3 schepel boeckweite, die rogge tegens 26 st
het schepel en die boeckweite tegens 1 gl, is te saemen 7 gl min 2 st.
1704 den 12 april monsieur Schutten hier gevarvet een halven dach, is 6 st, daertoe gedaen
anderthalve kanne oli, die kanne tegens 10 st, is 15 st en 8 pont lootwit, het loot tegens 2 st en een
doeit, beloopt sich 17 st, te saemen 38 st, is 1 gl en 18 st.
1704 den 5 maey monsieur Egbert Schutten mij een glas in mijn kalesse geset, moet daervoor
hebben 6 st.
1704 den 18 maey monsieur Schutten hier gevarvet 5 schoft daeges, des daeges 12 st, is 25 st.
1704 den 1 sept. monsieur Schutten mij hier an het Weghdam soo veele nije fine ruitglaesen
geset, dat het stuck belooft 14 st, noch voor een niewe ruite in die keuckene gemaeckt 3 st.
1705 den 1 mart monsieur Schutten mij hier geset een ruite in mijn koutse, moet daer voor
hebben 6 st, noch 1 onfine ruite in het washuys 1 st, te saemen 7 st.
1705 den 1 maiy met monsieur Schutten van allens afgereeckent, soo is bij afreeckinge bevonden
dat ick monsieur Schutten tot op desen toe ben schuldigh gebleven die somma van 27 gl of dus
sevenentwintigh guldens.
Actum Weghdam bekenne als boven Egbert Schutten.
1705 den eersten majus bekenne ick ontfangen te hebben van die welgeboren heer mijn Coverden
heer van het Weghdam 7 gl 16st segge seven gulden sestien stuiver op rekeninge, rest mij nogh
19 gl 4 st segge negentien vier stuiver.
Actum Wegdam als boven Egbert Schutten.
1705 den 7 sept. monsieur Schutten mij hier een glas in mijn slaepkaemer geset, is 4 st, is het

eerste weer op het nije.
1705 den 25 octob. monsieur Schutten mij een fine ruite in mijn koutse geset, seght dat hij
daervan hebben moet 12 st.
1706 den 18 meert monsieur Schutten mij een fine ruite op die groote kaemer geset, is 3 st.
1706 den 25 sept. monsieur Schutten mij hier op die waegens en bancken in den hof als op den
plas gevarvet, dat het sich beloopt 1 gl.
1706 den 5 octob. monsieur Schutten mij hier op het Weghdam geset 5 onfine ruiten, is 5 st en in
die luchte oock een glaesken geset en mij loot daertoe gedaen en oock eenige stucken in die
ruiten gestopt dat het sich beloopt 7 st.
1707 den 3 meert monsieur Egbert Schutten mij een glas in mijn kalesse geset, seght dat hij
daervoor hebben moet 12 st.
1707 den 3 augustus monsieur Schutten hier op het Weghdam voor mij wat gevarvet, seght dat
hij daer van hebben moet 12 st, 10 st is gelove ick sijn gelt.
1707 den 1 octob. monsieur Egbert Schutten mij hier op het Weghdam geset een sijtglas in mijn
calasse, seght dat hij daer voor hebben moet 10 st.
1707 den 10 nov. monsieur Egbert Schutten mij hier 3 onfine ruiten geset, het stuck 1 st, bent 3
st.
1707 den 30 nov. monsieur Egbert Schutten mij hier een fine ruite boven op die nije kaemer
geset, is 2 st.
1708 den 4 maey monsieur Egbert Schutten mij weer 2 glaeskens in dat ovaal geset an mijn
slaepplaetse, seght dat hij daer van hebben moet 3 st, facit 4 gl 6 st.
1708 den 4 maiy monsieur Egbert Schutten verkoft mijn ackermael soo op die Loock staet en op
het Kluppels en sal mij daer voor geven 24 gl op sijn reeckeninge tegens mij te korten.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
Monsieur Schutten sijn reeckeninge is 19 gl 4 st, noch weer 4 gl 6 st, maecket te saemen 23 gl 6
st, rest mij hier dan noch van 14 st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1708 den 24 majus heb ick en die welgebooren heer mijn heer Coeverden heer van het Weghdam
gerekent, soo is bevonden dat ick die welgeboren heer schuldigh blive 14 st, van dese rekeninge
ick heb dan gekoght het ackermael op het Kluppels en op die Loock voor 24 gulden en mijn
rekeninge was 23 gulden en 6 st, soo dat ick daer nu van schuldigh blive 14 st, Egbert Schutten.
1708 den 1 juny monsieur Schutten mij een glas in mijn berlijn geset, is 8 st, rest mij dan noch 6
st.
en mij den waegen weer opgevarvet van sijn olie en varve en dachuir en bin met hem eens
geworden voor 5 gl, bent 2 rijcksdaelders 6 st, quam mij van die vorige reeckeninge noch toe, is
dan nu noch dat monsieur Schutten van mij toekoomt 4 gl 14 st.
1708 den 28 augustus monsieur Schutten mij hier een stuck van een glas in mijn calesse geset,
seght dat hij daer van hebben moet op het alderhaeste 4 st, is nu in allens 4 gl en 18 st.
1708 den 27 octob. monsieur Egbert Schutten mij weer een ruite in mijn melckkaemer geset, is 1
st, in allens 4 gl 19 st.
1709 den 22 april monsieur Egbert Schutten mij hier een schoft gevarvet van mijn varve en oli, is
3 st, facit 5 gl en 2 st.
1709 den 9 maey monsieur Schutten mij hier op het Weghdam geset een fine ruite in mijn
keuckene geset, is 3 st, facit 5 gl en 5 st.
1709 den 23 maey monsieur Schutten mij hier in mijn kleine waegentien weer een onfijn glas
geset, is 8 st, is nu 5 gl 13 st.
1709 den 23 maei monsieur Schutten mij an die waegens wat gevarvet, sal daer voor hebben een

schillinck, is 6 st, te saemen 5 gl 19 st, dito vijf guldens en negentyn stuyvers.
1709 den 23 maei monsieur Schutten door sijn meit laeten haelen een half mudde boeckweite,
moet mij voor het schepel geven 2 gl, bent also 4 gl. dese 4 gl afgetrocken van 5 gl 19 st, rest
monsieur Schutten niet meer van mij als 39 st, is 1 gl en 19 st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1709 den 17 augustus monsieur Schutten mij een fine ruite op die jufferen kaemer geset, is 3 st,
noch an olie 4 st, an daghuir 1 st, te saemen 8 st, te saemen 47 st is 2 gl en 7 st.
1709 den 28 augustus monsieur Egbert Schutten mij weer twee onfine ruiten in die melckelder en
backhuys geset, het stuck is 1 st, is 2 st, is nu 2 gl en 9 st.
1709 den 27 sept. monsieur Egbert Schutten mij weer 2 onfine ruiten in mijn melckelder geset, is
weer 2 st, het stuck 1 st, is nu te saemen segge nochmaels twee guldens en elf stuiver.
1709 den 7 december monsieur Schutten mij hier op het Weghdam geset 5 onfine ruiten, die ruite
1 st, is 5 st, is nu dan 2 gl 16 st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1710 den 20 febr. monsieur Schutten mij een stuckien van een glas in mijn berlijn geset en oock
nij loot daer toe gedaen, seght dat hij daer van hebben moet 2 st, is nu dan 2 gl 18 st.
1710 den 25 april monsier Schutten mij hier op Weghdam geset twee fine ruiten een op die
jufferen kaemer, soo mijn soon joncker Arent door ongeluck gebroocken heeft en eene in mijn
slaepkaemer, het stuck kost 4 st, is 8 st, is nu dan 3 gl en 6 st.
1710 den 26 sept. monsieur Egbert Schutten mij hier op die niekaemer gesettet 2 fine ruiten, het
stuck 2 st, is 4 st, noch 1 onfine ruite in dat kleine kerdertien, is 1 st, te saemen 5 st, is nu te
saemen 3 gl 11 st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1711 den 5 jan. monsieur Egbert Schutten mij hier op het Weghdam in mijn groote koestenege
geset een vierkant glas, die ruite moet kosten 12 st, noch 3 fine ruiten geset, het stucke 3 st, is 9
st, te saemen 20 st, is 1 gl en 1 st, te saemen 4 gl 12 st.
1711 den 6 jan. monsieur Egbert Schutten mij weer eene glas in mijn groote berlijn geset, is 12 st,
te saemen 5 gl 4 st.
1711 den 6 jan. monsieur Schutten gesonden bij mijn bouwknecht Wolter een half mudde
boeckweite, het schepel moet kosten 25 st, is 50 st, is 2 gl 10 st, afgetrocken van 5 gl 4 st, rest
noch 54 st, is 2 gl 14 st.
1711 den 31 jan. monsieur Schutten mij hier weer een glas in mijn calesse geset, is 6 st, is nu te
saemen 3 gl.
1711 den 23 febr. monsieur Schutten mij weer een glas in mijn kleine berlijn geset, is 8 st, te
saemen3 gl 8 st.
1711 den 2 april an monsieur Schutten gesonden een schepel boeckweite, moet mij daer voor
geven 25 st, is 1 gl 5 st, afgetrocken van 3 gl 4 st, rest 43 st, is 2 gl 3 st.
1711 den 4 augustus monsieur Schutten mij hier in mijn slaepkaemer geset twee fine ruiten, het
stuck 4 st, is 8 st, noch 2 st voor stoppen, te saemen 10 st, is nu 53 st, is 2 gl 13 st.
1711 den 3 sept. monsieur Schutten mij hier op het Weghdam geset op die bovenkaemer 3 fine
ruiten, het stuck 4 st, is 12 st, noch voor stoppen 3 st, te saemen 15 st, te saemen 3 gl 4 st.
1711 den 11 octob. monsieur Schutten mij een fine ruite in mijn slaepkaemer geset, is 4 st, is 3 gl
2 st.
1711 den 18 nov. monsieur Schutten mij een koffi tafeltien gevarvet, segt van 1 gl daer an
verdient te hebben.
noch 1711 den 18 nov. weer een glas in mijn groote berlijn geset, moet daer van hebben 12 st, te
saemen 32 st, is 1 gl 12 st., te saemen 5 gl 4 st.

Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1711 den 15 decemb. monsieur Schutten mij hier op het Weghdam soo veele glaesen ingeset en
gestoppet hetgeene door die swaere storm in stucken geslaegen was, seght dat hij de er op het
aldernaeste an verdient heeft 20 malle schillingen, is 5 gl 10 st en ick was hem van die andere sijt
noch schuldigh 5 gl 4 st, dus vijf guldens en vier stuyvers te saemen dat ick monsieur Schutten nu
schuldigh ben 10 gl 14 st, dito tyn caroli guldens en viertyn stuyvers.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1712 den 1 meert monsieur Schutten mij hier op het Weghdam gevarvet 4 nieuwe piters an mijn
berlijn, sal voor het stuck hebben 2 st, bent 8 st, noch te voren gevarvet een lanckwaegen in die
groote berlijn en die ledder, is 6 st, is 14 st bij gedaen bij die 10 gl 14 st, is nu dan te saemen 11
gl 8 st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1712 den 2 meert monsieur Schutten laten haelen 2 schepel boeckweite, is bedongen voor 24 st,
is 1 gl 4 st het schepel, maecket 2 gl 4 st, afgetrocken van 11 gl 8 st, rest monsieur Schutten noch
van mij die somma van 9 gl.
1712 den 3 junius monsieur Schutten mij weer glaesen gestoppet voor 8 st en oock wat gevarvet,
oock 8 st, maecket 16 st., te saemen 9 gl 16 st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1712 den 14 augustus monsieur Schutten mij een glas in mijn berlijn geset, is 8 st, noch 4 st voor
gekoft glas en arbeitsloon, te saemen 12 st, beloopt sich dan in allens 10 gl 8 st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1712 den 21 augustus monsieur Schutten mij hier een glas weer in mijn berlijn geset, is 8 st, bij
gedaen bij die 10 gl 8 st, te saemen 10 gl 16 st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1712 den 24 augustus monsieur Schutten mij hier op het Weghdam an die berlijn wat gevarvet,
moet daervoor hebben 10 st, te saemen 11 gl 6 st.
1712 den 30 augustus monsieur Schutten hier vandan laeten halen door sijn soon 2 schepel rogge,
het schepel 30 st, is 1 gl 10 st., maecket 3 gl, afgetrocken van 11 gl 6 st, rest noch 8 st 6 st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1712 den 23 decemb. monsieur Schutten mij een fine ruite in mijn slaepkaemer geset, is 4 st,
noch twee fine ruiten op de jufferen kaemer geset, het stuck 3 st, is 6 st, noch een onfine ruite in
de waskaemer geset, is 1 st, te saemen 11 st, is nu te saemen 8 gl 17 st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1713 den 23 febr. monsieur Schutten mij weer een glas in mijn slaepkaemer geset, is 4 st, te
saemen 9 gl en 1 st.
1713 den 26 meert monsieur Schutten mij weer twee onfine ruiten in de keuckene geset, is elcker
ruite 2 st, maecket 4 st, te saemen 9 gl 5 st.
1713 den 19 maiy monsieur Schutten mij hier op het Weghdam geset twee fine ruiten in mijn
slaepkaemer en op die jufferen kaemer, te saemen ad 7 st, de ene 4 st en de andere 3 st, te saemen
9 gl 12 st.
1713 den 24 maiy monsieur Schutten laeten haelen bij sijn soon Jacobus een schepel rogge, moet
mij daer van geven 32 st, is 1 gl 12 st, afgetrocken van 9 gl 12 st, rest noch 8 gl, dus acht guldens.
1713 den 17 junius monsieur Schutten mij weer 6 onfine ruiten geset, elcker ruite 1 st, maecket 6
st, te saemen 8 gl 6 st.
1713 den 21 junius monsieur Schutten mij hier an die berlijn wat gevarvet, segt van 8 st, te
saemen 8 gl 14 st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.

die soon van monsieur Schutten koomt noch van mij toe 3 daelders a 30 st het stuck, maecket 4 gl
10 st, voor dat hij met mij na de landach te Zwolle is geweest.
die bovenstaende van mijn soon is mij voldaen betaelt van die welgeboren heer mijn heer van het
Weghdam.
Actum juny 1713 Egbert Schutten.
1713 den 30 sept. ben ick monsieur Schutten volgens die laeste afreeckeninge noch schuldigh 8
gl 14 st.
den selvigen dach met monsieur Schutten veraccordeert over mijne calesse om daer 4 waepens
vor te maecken, voor en achterwaerts en an beiden sijden Coeverdens waepen, te weten 3 ..........
verguldt, alsmede desen waepen het welck sal staen an die .... van mijn vrouw en zal voor elcker
waepen eene ... betaelen, te weten een rijcksd, maecket te saemen 4 rijcksd, is 10 gl en also te
maecken dat .... op te seggen weeten sal ...... dach sijn de den 2 febr. 1713 angevangen worden en
... gedaen wesen.
Actum Weghdam den 30 sept. 1713 Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
......... te saemen 18 gl 14 st, dito achtyn caroli guldens en viertyn stuyvers.
1713 den 20 nov. monsieur Schutten hier so veele drancken voor rasende honden voor mijn
moeje vrouw Cuipers en swaechen Joantien, alsmede voor hem selfs hier van dan gehaelt dat het
sich beloopt die somma van vijf caroli guldens, dito 5 gl, dese 5 gl afgetrocken van 18 gl 14 st,
rest monsieur Schutten dan noch van mij 13 gl 14 st, dito dartyn caroli guldens viertyn stuyvers.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 14 febr. monsieur Schutten hier gestoppet 2 fine ruiten, het eene stuck tegens 4 st en die
ander ruite tegens 3 st, te saemen 7 st, te saemen 15 gl 1 st, dito viertyn caroli guldens en eene
stuyver.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 14 febr. monsieur Schutten hierop betaelt 10 caroli guldens, dito tyn caroli guldens,
afgetrocken van 14 gl 1 st, so soude monsieur Schutten dan noch van mij toekoemen die somma
van 4 gl 1 st, dito vier guldens en eene stuyver.
bekenne als Egbert Schutten booven.
1714 den 20 april monsieur Schutten mij hier op het Weghdam gevarvet een doer en kouwe 2
mael, eischt daervoor 30 st, moet niet meer hebben als 25 st, is 1 gl 5 st, te saemen 5 gl 6 st, dito
vijf guldens ses stuyvers.
1714 den 23 junius monsieur Schutten mij hier op het Weghdam een ruite in mijn keuckene in
den plas geset, is 3 st, te saemen 5 gl 9 st, dito vijf caroli guldens en negen stuyvers.
1714 den 2 octob. monsieur Schutten mij hier twee fine ruiten in mijn keuckene an den plas
geset, is elcker ruite 3 st, is 6 st, te saemen 5 gl 15 st.
1715 den 15 meert monsieur Schutten mij hier een fine ruite in mijn keuckene geset, is 3 st en 2
onfine ruiten in het bouwhuys, is 2 st, te saemen 5 st, te saemen 6 gl, dito ses caroli guldens.
1715 den 28 maey monsieur Schutten heeft op het Weghdam gestoppet 3 fine ruiten, het stucke 3
st, is 9 st, noch 6 onfine ruiten, het stuck 1 st, is 6 st, an die waegen 3 st, te saemen 18 st, somma
6 gl 18 st, dito ses caroli guldens en achtyn st, den selvigen dito gedaen 2 schepel boeckweite, het
schepel 1 gl, bent 2 gl, afgetrocken van 6 gl 18 st is noch gebleven an gelt 4 gl 18 st, dito vier
guldens en achtyn stuyvers.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
wegens die nieuwe angemaeckte caemer te saemen noch 8 gl 6 st, dito acht caroli guldens en ses
stuyvers.
1687 ........ rentmeyster Stuer volgens een obligatie ......... guldens op maentgelt soo den 13 maiy

1686 verschenen betaelt twaelf guldens, noch wegens een obligatie van tweehondert guldens,
oock sijnde maentgelt den 27 july 1686 verschenen betaelt twaelf guldens bedraegt dit capitael
vierhondert guldens, is jaerlyx 24 guldens tegens maensgelt, noch van die rentmeyster Stuer
gekregen een ancker wijn, weet niet hoe veele dat ick daervoor geven sal, moet met hem vraegen,
als meede doe oock gekregen tot een proeve een kanne wijn, weer nu kort met doctor Keller en
eenige anderen verteert 32 stuyvers, sal voor den ancker geven seven guldens, noch weer een
ancker wijn van die rentmeyster Stuer gekregen, sal daervoor geven oock den selvigen prijs.
1687 den 30 november van die rentmeyster Stuer wier gekregen een ancker wijns, sal daer oock
moeten geven der selvigen prijs, doe oock anderthalve kanne wijn gekregen.
1687 den 24 december van die rentmeyster Stuer weer gekregen een ancker wijns, sal daer oock
moeten voor geven den selvigen prijs.
1688 den 7 jan. van die rentmeyster Stuer weer gekregen een ancker wijns, sal daer oock moeten
voor geven den selvigen prijs.
1688 den 6 gebr. van die rentmeyster Stuer gekregen een tonne dicke bier a 6 guldens.
1688 den 14 april van die rentmeyster Stuer gekregen een halven ancker wijns, maer weet niet
wat hij daervoor hebben wil, moet men hem vragen, ick geloove voor den halven ancker
vierdehalve gulden, is tegen 7 gl den ancker gelijck ick te vooren oock sal moeten geven.
1688 in maert die rentmeyster Stuer eenen grooten Bentemer steen geleent waervan ick die lengte
en die breete hebbe, staet tot mijn keur of ick hem betaelt wil hebben of den steen weer, kan men
dan reeckenen wat hij met die vracht moet kosten.
1688 den 6 maiy weer van die rentmeyster Stuer gekregen een halven ancker wijns, beloopt sich
vierdehalve gulden.
1688 den 20 maey van die rentmeyster Stuer gekregen vierdehalve kanne wijns, segt dat hij voor
die kanne hebben moet tyn stuyvers, ick geloove acht stuyvers.
1688 den 14 juny van die rentmeyster Stuer gekregen een ancker wijns, sal voor den ancker oock
geven moeten gelijck voor desen, te weten 7 gulden.
1688 den 11 july van rentmeyster Stuer gekregen een halven ancker wijns, sal daer oock moeten
voor geven den selvigen prijs.
1688 heeft rentmeyster Stuer van mij gekregen een foer holt, sal daer voor geven 7 gulden.
1688 den 20 july van die rentmeyster Stuer gekregen vier kanne wijn asijn, sal voor die kanne
geven een schillinck.
noch den 23 july gekregen een kanne wijn asijn, is een schillinck, maecket 30 st.
1688 in july die rentmeyster Stuer op reeckeninghe gedaen 50 gls.
1688 den 21 augustus van die rentmeyster Stuer gekregen een halven ancker wijns, sal daer oock
moeten voor geven den selvigen prijs ad 3 gl 10 st.
1688 den 12 september van die rentmeyster Stuer gekregen eenen halven aem wijns, is bedongen
voor 15 gl.
1689 den 1 jan. van die rentmeyster Stuer gekregen twe kanne brandewijns, sal voor die kanne
geven niet minder als vier schillingen, maecket acht schillings.
1689 den 23 jan. van die rentmeyster Stuer weer gekregen een mengelen brandewijns, is twee
schillingen.
1689 den 3 febr. van juffrouw Stuers laeten haelen derdehalve kanne wijns, die kanne tegen tyn
st, is 25 st, die Kneunnick sol die wijn geven maer is op mijn naeme gehaelt, die wijn is
gedroncken an vrouw Raeterincks huys, hier op die Kneunnick een gulden betaelt.
1689 in feberwary die rentmeyster Stuer van mijn gekoft drie boomties staende op het Raelant,
het stucke voor een gulden, is 3 gl.
noch den 30 maerdt gekoft van mij in prasentie van die weert in die Kiste voor 22 gl an holt,

maeket in alles 25 gl, dito vijventwintigh gulden, den selvigen dito van die rentmeyster Stuer
gekregen een kanne brandewijn vierentwintigh stuyvers, den selvigen dito noch weer een kanne
brandewijn gekregen, moet daer niet meer voor hebben als die bovengeseyde prijs, die
rentmeyster Stuer wol 32 st hebben.
1689 den 1 april noch een kanne brandewijn gekregen, maeket in alles vierdehalve kanne.
1689 den 3 april die rentmeyster Stuer van mij gekoft een boom, sal daer voor geven vier .......
1689 den 10 maiy ...... op een capitael van ...... met interesse verschenen sijn op 13 maiy 1687 en
1686 volgens hier angespelde quitantie.
1693 den 15 meert van die rentmeyster Stuer tegens vijf van het hondert opgenomen die somma
van driehondert caroli guldens en die het niet langer wil laten staen moet het een vierendeel jaers
voor den verschijndach opseggen luit die obligatie, die eerste rente is verschenen geweest den 15
meert 1694.
1695 den 7 juny die rentmeyster Stuer als onder bij mijn jonge Heidentrijck een jaer interesse ad
15 gl volgens hier angespelde quitantie, soo verschenen is geweest den 15 marty 1694.
noch bin ick an die rentmeyster Stuer schuldigh wegens mijn broeder die Kneunnick een capitael
van 100 gl waervoor ick goet bin geweest en sal die tegens 5 van het hondert verrenten, die rente
is betaelt tot den 22 april 1694.
1697 den 5 augustus die rentmeyster Stuer bij Boomjan gesonden 25 gl op de interesse van die
300 gl, soo den 5 marty 1696 en 1697 verschenen was, maer rest hem noch hiervan 5 car gls
volgens hier angespelde quitantie.
1697 den 9 juny noch van die rentmeyster Stuer opgenomen 300 gl tegens 5 van het hondert, is
jaerlyx 15 gl, is verschenen geweest den 9 juny 1698 15 gl.
1698 den 17 july die rentmeyster Stuer bij Boomjan gesonden 20 gl volgens hier angespelde
quitantie, ick was sijn ed. 4 jaeren van die 100 gl schuldigh, is nu betaelt tot den 22 april 1698
incluys, noch bin ick die rentmeyster Stuer schuldigh wegens interesse van een obligatie van 300
gl verschenen geweest den 15 marty 1697 ad 5 gl, noch van 1698 15 gl, noch van een obligatie
van 300 gl interesse verschenen geweest den 9 juny 1698 35 gl.
doe ick na mijn commissie bin gegaen na Haerlingen van die rentmeyster Stuer doe opgenomen
150 gl tegens 5 van het hondert, sal het hem tegens ankomende Sontemarten 1699 moegen weer
geven, kan men na die tijt an die obligatie dan reeckenen.
1699 den 9 september van die rentmeyster Stuer opgenomen tegens maentgelt 100 gl, dit weer
afgelost den 27 novemb 1699.
noch moet ick die rentmeyster Stuer verrenten een capitael van 150 gl tegens 5 van het hondert
hetgeen ............ accordeert den monsieur ten Duysschotte met die .....................................
4 regels onleesbaar ......
op mey 1699 des jaers verschenen geweest en dat hebbe ick rentmeyster Stuer oock betaelt, nu
moet ick die rentmeyster Stuer op den 26 may 1700 100 gl met noch een jaer interesse ad 5 gl
betaelen of bij den rentmeyster Stuer verrenten, dan hebbe ick die .... van dit voldaen op maiy
1700 en het 2 jaeren rente geven, oock hebbe ick nu eene van betaelt ...........
dit alletemaele an die rentmeyster Stuer voldaen.
1704 den 9 augustus van die rentmeyster Stuer opgenomen die somma van vierhondert guldens,
dito 400 gl tegens vijftehalf van het hondert, als men schrijft den 9 augustus 1705 is sijn ed. een
jaer interesse ad 18 gl verschenen en die opsaege moet een half jaer of een vierdelen jaers van te
voren geschieden, die mademoyselle is hier van 175 gl betaelt en die 225 sal voor mij beholden
in die huyshoudinge als anders.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
daervan ick en mijn vrouw de obligatie en handen gepasseert.

1705 den 1 meert bekenne ick ondergeschreven dat ick van die ed. rentmeyster Christoffer Stuer
opgenomen hebbe ende ontfangen die somma van tweehondert guldens, dito 200 gl, tegens
vijftehalf van het hondert jaerlyx te verrenten, is nu te saemen 600 gl, dito seshondert guldens en
op die selvige conditie als van dese te voren obligatie weer op te seggen en af te lossen met een
vierdelen jaers of een half jaer.
Actum Weghdam Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1705 den 1 meert heeft die rentmeyster Stuer tot Zwol minent wegen betaelt een assignatie op
van Laer JVD hondert negendartigh guldens twee stuyvers, dito 139 gl 2 st, maecket 339 gl 2 st.
nu den 29 meert mij noch getelt an gelt 60 gl 18 st, facit 400 gl, is nu in allens an capitael dat ick
van die rentmeyster Stuer opgenomen hebbe tegens vijftehalve van het hondert, die somma van
achthondert guldens, dito 800 gl, maer hebbe ick sijn ed. van die 60 gl 18 st op den 1 meert 1705
oock in de 400 gl begrepen en obligatie daer van gepasseert, maer eerst den 29 meert 1705
ontfangen, bent dan die 60 gl 18 st an interesse 29 daegen laeter, is een maent en een dach.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
5 regels onleesbaar ............... (papier beschadigd)

dit altemaele an die rentmeister Stuer weer afgelost en betaelt, wel te verstaende hebbe het in een
ander hypotheek gestelt gerechtelijck van 1600 gl op mijn erve en goet Mensinck in Elsen
gelegen gerichte Kedingen van den 18 maiy 1709 anvanck nemende en op maiy 1710 is het
eerste jaer verschenen ad 72 gl jaerlyx.
is nu te saemen an capitael soo ick nu die rentmeister Stuer schuldigh bin, waervan ick oock een
versettinge op mijn erve Mensinck hebben an sijn ed. gerichtelijck gegeven van 1600 gl, dito
sestyn hondert guldens tegens vijftehalf van het hondert op den 18 maei 1709 sijn anvanck
nemende en op den 18 maei 1710 het eerste jaer verschenen sijnde, is jaerlyx an interesse 72 gl
en als het niet binnen een vierdelen jaers nae den verschijndach betaelt wort dan 5 te geven van
het hondert, dan is het 80 gl, anders 72 gl en sal in twee terminen moegen afgelost worden, mits
die opsaege een half jaer van te voren geschieden moet, is dan elcker reise 800 gl, dito acht
hondert guldens.
Actum Weghdam den 18 maiy 1709, Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
hierin die 1600 gl is oock met ingereeckent een obligatie van 200 gl capitael van Henricus Kuiper
met 28 gl interesse, slaende op den heer van het Weghdam, soo die rentmeister Stuer heeft
angenomen en an mij weer betaelt, soo dat ick hiervan ontlast ben volgens daer van gegeven
quitantie.
1710 den 10 augustus betaelt an die rentmeister Stuer volgens hier angespelde quitantie een jaer
interesse ad 72 gl van 1600 gl capitael tegens vijftehalf van het hondert verschenen sijnde
geweest den 18 maiy 1710.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1712 den 5 meert betaelt an die rentmeister Stuer volgens hier angespelde quitantie een jaer
interesse ad 72 gl van 1600 gl capitael tegens vijftehalf van het hondert verschenen sijnde
geweest den 18 maiy 1711.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1712 den 17 augustus betaelt an die rentmeister Stuer een jaer interesse ad 72 gl van 1600 gl
capitael tegens vijftehalf van het hondert volgens hier angespelde quitantie verschenen sijnde
geweest den 18 maiy 1712, alsmede doe opgeseght een capitael van 1600 gl om tegens den 18
maiy 1713 met een jaer interesse ad 72 gl te erleggen, maer moet mij eerst noch een hant geven
dat het selvige angenomen heeft.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.

Jan die knecht soone van zalige Harmen Speeckenbrinck door Garryt Speeckenbrinck laeten
hueren en sal verdienen van Paschen 1698 tot 1699 22 daelders a 30 st het stuck, maecket 33 gl
met 2 paer schoenen, maer het hooftgelt moet hij selfs betaelen of als ick het betaele kan het hem
weer korten.
1699 den 22 april hebbe ick Jan uyt het Munsterlant een jaer voor mijn bouwknecht gehuert van
Paschen 1699 tot 1700 en sal verdienen 16 daelder met een paer schoenen of een daelder in die
plaetse, in prasentie van Boomjan, dit staet an sijn kuer. Jan verschoten 9 st op sijn loon an een
snijder.
voor Jan betaelt een half jaer hooftgelt an Poel Berent ad 10 st en dat voor de maenden mey juni
july augustus septemb. october, 2 gl betaelt voor Jan an die hoedemaecker te Goor, voor Jan
betaelt 10 st sijnde een half jaer hooftgelt en dat voor die maenden nov. dec. 1699 jan. febr. meert
en april 1700, betaelt sijn loon.
Henderick Stegeman een jaer voor mijn tweede bouwknecht gehuirt van Paschen 1700 tot
Paschen 1701 en sal verdienen vijftyndehalve daelder, maecket 21 gl 15 st.
1700 den 13 decemb. Hinderick Stegeman in prasentie van Boomjan een jaer voor mijn
bouwknecht gehuert van Paschen 1701 tot 1702 en sal alle bouwerck moeten doen met
uytbescheiden en sal verdienen 18 slecht daelders, is 27 gl met een paer schoenen, het hooftgelt is
niet van gesproocken.
1701 den 3 jan. voor Hinderick verschoten een half jaer hoeftgelt an Poel Berent ad 7 st en dat
voor die maenden may tot octob. incluys.
1701 den 9 septemb. voor Hinderick verschoten an Poel Berent een half jaer hooftgelt ad 7 st en
dat voor die maenden nov. decemb. 1700 tot april 1701 incluys, voor Hinderick betaelt 1 gl an
die snijder Garryt Steenmesscher, op sijn loon te korten.
1701 den 6 decemb. met Hinderick Stegeman in prasentie van Boomjan was geaccordeert om
noch een jaer mijn bouwknecht te wesen, te weten van may 1702 tot may 1703 voor het olde gelt,
te weten 18 slechte daelders, is 27 gl met een paer schoenen en het hooftgelt is niet van
gesproocken, moet hij betaelen maer sal hem een halve daelder meer geven, is nu dan
negentyndehalve daelder met een paer schoenen.
Hinderick luit dit angespelde reeckentien gekoft van Boreas, hetgeene ick angenomen hebbe om
te betaelen, ter somma ad 28 gl 4 st en 4 penningen waervan die reeckeninge bij die knecht is
berustende met malkanderen.
1702 den 3 febr. voor Hinderick an Poel Berent betaelt een half jaer hooftgelt ad 11 st en dat voor
die maenden maey junius julius augustus sept. octob.
1702 den 26 junius voor Hinderick betaelt een half jaer hooftgelt ad 10 st en 8 penn en dat voor
die maenden nov. dec. 1701 en jan. febr. meert en april 1702 an Poel Berent.
1703 den 24 meert voor mijn knecht Hinderick betaelt an Poel Berent een half jaer hoeftgelt ad
13 st en dat voor die maenden mey juni july augustus septemb. october volgens quitancie.
1703 den 2 maiy met Hinderick Stegeman in prasentie van sijn vrouwe Getruydt Garrytsen die
drie jaeren loon, soo hij bij mij gewoont heeft, beloopt sich 76 gl en 10 st, hierop betaelt 28 gl en
4 st soo van Borris gekoft is voor hem op mijn reeckeninge 1 gl an die snijder Steenmesschers,
Garryt betaelt an hoeftgelt voor die 3 jaeren 3 gl en anderthalve stuyver, dit alles tegens
malkanderen afgetrocken, soo is bij afreeckeninge bevonden dat ick Hinderick Stegeman en sijn
vrouwe Getruydt Garrytsen van loon ben schuldigh gebleven tot op desen huidigen dach toe die
somma van vierenviertigh keisergulden en vijftehalve stuyver, dito 44 gl en vijftehalve stuyver,
met een paer schoenen, noch ben ik Getruydt schuldigh van loon 9 gl en vijftyndehalve stuyver,

moet bij Hinderick sijn reeckeninge gereeckent worden.
hierop betaelt 6 gl den 30 meert 1704.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1703 den 2 maiy an Hinderick Stegeman op reeckeninge betaelt tyn gulden, rest hem noch 34 gl
en vijftehalve stuyver met een paer schoenen.
5 regels onleesbaar ........

1703 den 15 junius vrouw Wessels wegens mijn knecht Hinderick gedaen een half schepel
boeckweite tegens een gl het schepel, is 10 st op sijn loon.
1703 den 16 augustus mijn vrouwe Getruydt gedaen 4 gl op reeckeninge.
1703 den 17 nov. met Hinderick en sijn vrouwe gereeckent dat hij en sijn vrouwe Getruydt nae
dese reeckeninge weer bij mij gewoont hebben en afverdient hebben, soo is bij afreeckeninge
bevonden dat ick haer ben schuldigh gebleven die somma van elf guldens en 9 st en dat selvige is
haer beiden voort betaelt, het hooftgelt is hierbij in afgetrocken.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
rest Hinderick en sijn vrouwe dan noch suiver van mij 43 gl en 19 st, noch heeft Hindricks
vrouwe van Borrys op mijn naeme gehaelt an waere van 3 gl 11 st, hetgeen hierop moet gekortet
worden, mijn vrouw an ... sijn vrouw betaelt 5 goltguldens, is 9 keiserguldens.
.......... heb ick Hinderick Stegeman in ....... Boomjan gehuirt voor mijn bouwknecht om alle
werck te doen soo als voor desen van den 1 nov 1704 tot den 1 maey 1705 en sal hem geven 12
gl 10 st, het hooftgelt is niet van gesproocken, moet hij daervan betaelen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1704 den 4 novemb. is Hinderick Stegeman in die huere gekomen.
mijn knecht Hinderick mij met plompigheit en onvoorsightigheit die asse in stucken gesaeght,
een nije asse daertoe gedaen, is het alderhaeste 15 st en Jan Vinckers twee daegen daer an
getimmert op mijn kost, des daeges 12 st, is 24 st en die swicke oock in stucken gebroocken, sette
daervoor te saemen 2 gl an gelt en dat op kortinge van sijn bovenstaende loon, dit is geschiet den
31 jan 1705.
1705 den 4 novemb. Hinderick betaelt 10 gl 15 st, het hooftgelt voor een half jaer ad 15 st is hier
in afgetrocken, maer wegens den waegen is hem voor dese reise doorgedaen, soo dat het laeste
loon is betaelt en voldaen.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1703 een knecht gehuert met naemen Berent op die Grafte om mij een jaer lanck voor
bouwknecht te dienen en koesier van maiy 1703 tot maiy 1704 en sal alle bouwerck en oock alle
ander werck moeten doen soo als het voorkoomt en heeft oock angenomen om te kunnen hoei en
saet vaeten, het hooftgelt is niet van gesproocken, moet hij betaelen en sal in het jaer verdienen
16 slechte daelders a 30 st het stuck, maecket 24 gl met een paer schoenen, in prasentie van sijn
moeje Geertien.
1704 den 27 maey voor Berent an Poel Berent betaelt een half jaer hoeftgelt ad 12 st en dat van
maiy tot october 1703 incluys, noch betaelt een half jaer hooftgelt van novemb. 1703 tot april
1704 incluys 11 st, te saemen 23 st.
1705 den 21 maey noch betaelt an Poel Berent voor Berent een half jaer hoeftgelt ad 11 st
verschenen mey junius julius augustus sept. octob. 1704.
Hinderick en sijn vrouwe Getruydt van allens voldaen, uytgenommen 12 gl met een paer nieuwe
schoenen, soo hij van dat halve jaer sol verdienen 1 gl 10 st wegens een nije tafel an Jan Vinckers
betaelt, het hooftgelt voor het halve jaer is 12 st.
1707 den 28 decemb. an Hinderick Stegeman betaelt 4 gl op reeckeninge, facit 6 gl 2 st, rest noch

5 gl 18 st, die vijf guldens en achtyn stuyvers met een paer nieuwe schoenen.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1708 den 10 april Getruydt vrouwe van Hinderick Stegeman betaelt die resterende 5 gl en 18 st,
soo dat nu het loon ten vollen is betaelt, uytgenomen een paer nieuwe schoenen soo Hinderick
noch van mij toekoomt.
die schoenen betaelt.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
4 regels onleesbaar .........
1704 den 4 meert Berent op die Grafte noch weer een jaer voor mijn bouwknecht gehuert van
maiy 1704 tot 1705 in prasentie van Boomjan en sal al het bovenstaende vermelt moeten doen,
oock het hooftgelt daervan betaelen en sal hem geven 18 slechte daelders a 30 st het stuck,
maecket 27 gl met twee paer schoenen met een hempt, maer sal an mijn keur staen of ick hem het
hem wil geven of 25 st in die plaetse, moet hem nu soo veele meer geven omdat het nu soo laete
in die tijt is, krijght nu meer als het verleden jaer 6 gl 5 st.
1704 den 4 novemb. met Berent in prasentie van Boomjan anderthalf jaerloon dat hij bij mij
gewoont heeft afgereeckent, het eerste jaer sol hij verdienen 16 slecht daelder, 30 st het stuck,
maecket 24 gl en van een jaer van het hoeftgelt is hem afgetrocken 1 gl 3 st, blijft 22 gl 17 st met
een paer schoenen, het twede halve jaer sal hij verdienen 33 gl 10 st, tegens 24 gl in het jaer, met
een half hemt ad 12 st en een half met een paer schoenen, het hooftgelt is van het laeste halve jaer
niet afgereeckent, facit in allens dat ick Berent tot op desen dach toe schuldigh ben gebleven die
somma van 36 gl en tyndehalve stuyver, dus sessendartigh guldens en tyndehalve stuyver.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1704 den 4 novemb. Berent hierop betaelt vier ducatons, maecket 12 gl en 12 st, blijft noch 24 gl
en achtehalve st, buiten het hooftgelt halve jaer ad 12 st, die 2 paer schoenen seght Berent dat
hem betaelt zijn en so hij daer meer bij Ottho Hilderinck op mijn name heeft laeten maecken, sal
men Ottho Hilderinck vragen en van sijn loon betaelen en dat an te rekenen, rest Berent in allens
van mij 23 gl en achtehalve st.
1706 den 22 jan. Berent doe hij weer wegh is gegaen hem betaelt 9 gl op reeckeninge van sijn
loon, rest Berent noch van mij viertyn guldens en achtehalve stuyver, dito 14 gl 8½ stuyver 8
penn.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1706 den 22 jan. doe Berent is wegh gegaen met hem gereeckent en te saemen die betalinge
afgetrocken, soo is bij afreeckeninge bevonden dat ick Berent tot op desen dach toe ben
schuldigh gebleven die somma van viertyn caroli guldens en achtehalve stuyver, dito 14 caroli gl
7 st en 8 penn.
Oorkondt mijn eigen hand actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot
Weghdam.
1707 den 7 octob. Berent sijn resterende loon betaelt te weten met 10 goltguldens, is 14 keiser
guldens en noch achtehalve st tot op desen dach toe van allens betaelt.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
Jan die an het Modder gewoont heeft een jaer voor twede bouwknecht gehuert in prasentie van
Modder en mijn meyer Boomjan van maiy 1704 tot maiy 1705 en sal alle werck moeten doen soo
als het voorkoomt en sal verdienen an gelt 4 slechte daelders a 30 st het stuck, maecket 6 gl, met
twee hemden, 2 paar schoenen, een nieuwen hoet, een paer haefen, 2 dassen, het hooftgelt moet
hij van die 6 gl betaelen.
hierop mijn vrouw ene dasse betaelt met een paer schoenen soo bij Ottho Hilderinck gemaeckt

sijn, noch mijn vrouw an Jan ene dasse betaelt, soo dat 2 dassen nu betaelt zijn, dat paer schoenen
betaelt den 5 septemb. 1705, heeft Jan ten Gorsvelt gemaeckt.
1705 den 24 febr. Jan van monsieur Willemes Boreas op mijn naeme gekoft en gehaelt voor 4 gl
1 st , moet op sijn loon te Maey 1705 gekortet worden, hebbe daer een hemt van gegeven.
1705 den 12 july voor Jan gekoft een nijen hoet, daer voor gegeven 5 malle schillingen, is 27 st
en een half.
1705 den 16 july Jan Betaelt dat paer haefen soo hem noch toequam van mai 1705.
1705 den 21 july voor Jan betaelt een half jaer hooftgelt an Poel Berent ad 11 st tot oct. 1704,
noch een half jaer betaelt ad 12 st verschenen den laesten april 1705 of den 1 maiy, te saemen 23
st.
1706 den 1 febr. Jan noch weer een jaer gehuert in al het selvige en zal verdienen 10 gl an gelt
met twee paer schoenen en twee hemden, het hooftgelt heeft hij te bescheiden, moet ick voor hem
betalen en niet weer mogen korten, in prasentie van Modder en mijn meyer Boomjan.
1706 den 16 augustus Jan sijn twee hemden met twee dassen betaelt soo hem toequam van mai
1705 tot 1706.
1706 den 6 octob. die knecht Jan op mijn naeme van Borrys gekoft voor 2 gl en 7 st op
minderinge van sijn reeckeninge.
1707 den 7 april met Jan gereeckent in prasentie van Jan Snakers en die betalinge of hetgeene hij
van Boreas op mijn naeme gehaelt heeft afgetrocken, soo is bij afreeckeninge bevonden dat ick
Jan van die 2 jaeren soo hij bij mij gewoont heeft, schuldigh ben gebleven die somma van 7 gl en
12 st, dito 7 gl en 12 st, sal hij van Jan Vinckers moegen ontfangen en is daer soo veer vredigh
met.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1696 in april Jan Vinckers voor mijn bouwknecht gehuirt van Paschen 1696 tot 1697 en sal
verdienen 27 daelders ad 30 st het stucke, maecket 40 gl en een half, maer gheen toebaete in
presentie van Boomjan en sijn vader Hinderick Vinckers.
1696 den 26 novemb. voor Jan Vinckers uytgeleght een half jaer hoeftgelt, maecket 16 st, het
hoeftgelt is betaelt tot den laesten october incluys.
1697 den 6 febr. voor Jan Vinckers uytgeleght een vierdendeel jaers hooftgelt ad 8 st an Poel
Berent en dat voor die maenden nov. dec. 1696 en jan 1697.
Voor Jan Vinckers uytgeleght an Poel Berent een vierdelen jaers hoeftgelt ad 8 st en dat voor die
maenden febr. meerte als anders en april 1697.
1698 den 15 febr. an Hendrick Vinckers wegens Jan Vinckers gedaen een schepel rogge, moet
kosten 35 st op sijn loon.
1698 den 2 july Jan Vinckers gedaen 2 ducatons sijnde 6 gl 6 st op sijn loon.
1698 den 17 octob. Jan Vinckers verkoft een busken, sal mij daervoor geven 10 gl, moet op sijn
loon gekortet worden.
1699 den 26 febr. Jan Vinckers op sijn loon gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor
geven 45 st, der selvigen dito hem gedaen 9 gl op reeckeninge van sijn resterende loon.
1699 den 9 maiy Jan Vinckers op sijn loon gedaen een schepel rogge, moet kosten 3 gl.
1699 den 9 maiy met Hinderick Vinckers afgereeckent het loon van Jan Vinckers soo ick hem
noch debet was, die betaelinge hierboven afgetrocken, soo ben ick Jan Vinckers tot op desen dach
toe noch schuldigh ses guldens en twaelf stuyvers, het hooftgelt is hier in met afgetrocken.
1700 den 17 april an Hinderick Vinckers wegens Jan Vinckers gedaen een schepel boeckweite,
moet mij daervoor geven 30 st, moet op die 6 gl 12 st gekortet worden, rest Jan Vinckers dan
noch 5 gl en 2 st.

1700 den 30 junius an Jan Vinckers gedaen 5 gl en 2 st waermede sijn loon ten vollen betaelt is,
rest mij noch van Jan Vinckers derdehalve stuyver dat hem oock betaelt is.
1703 ......... an het Krooshoop getimmert eene dach is 8 st, is geweest doe hij dat onder ander
goed heeft toegemaeckt ............
Jan Vinckers hier 5 daegen timmeren geweest, ick weet niet wat hij daeges heeft, moet men hem
vraegen en dan anteickenen, in die maent van mey.
1703 den 7 maey Jan Vinckers weer enen halven dach an het varckensschot timmeren geweest, is
nu sestehalve dach te saemen.
1703 den 18 maiy hebbe ick Jan Vinckers een halven dach met mijn peerden in het nije lant
geholpen, is 15 st, moet op dese sestehalve dach van het timmeren gekortet worden.
Jan Vinckers weer 3 schoft mij helpen hoeien in die haermaete, is 6 st op sijn eigen kost.
noch mij anderthalven dach helpem rogge maeyen, noch een halven dach helpen garste mayen,
soo dat sijn saetdaegen, soo op Martini 1703 noch eerst verschijnen sullen, heeft betaelt.
noch anderthalven dach gaerste gemaeyt, is 12 st.
1703 den 18 augustus Jan Vinckers hier weer een dach an die brugge timmeren geweest, is 8 st.
1703 den 23 augustus Jan Vinckers weer hier 5 daegen timmeren geweest, des daeges 8 st, is 2 gl.
1703 den 26 sept. Jan Vinckers geleent mijn peert en mijn waegen enen dach om dack van
Harcke te haelen, reeckenen daervoor 15 st.
1703 den 5 octob. Jan Vinckers hier weer 2 daegen en een schoft timmeren geweest in de eerste
winterdaegen, des daeges 6 st, is 13 st en een half.
Jan Vinckers weer enen halven dach timmeren geweest den 6 octob. is 3 st, Jan Vinckers hier
weer enen dach timmeren geweest den 11 decemb. 1703, is 6 st, noch hier weer 3 daegen
timmeren geweest, des daeges 6 st, bint 15 st tot den 15 decemb. 1703 incluys.
noch weer 3 daegen timmeren geweest na die Loock, is weer 18 st, noch weer anderthalven dach
met mijn peert, is 9 st, noch weer 5 daegen timmeren geweest, is 30 st.
dit moet op die pacht van het lant in het nije ad 12 gl met twee paer volwassene pachthoenders,
soo op Martini 1703 eerst verschijnen sal, betaelen en verrekent worden.
noch moet Jan Vinckers mij betaelen en verreeckenen 10 gl met 3 hoenders wegens mijn hoeilant
van mij gepachtet in het jaer 1703 volgens sijn eigen hant daervan gepasseert, tesaemen 22 gl met
7 volwassenen pachthoenders, hierop 3 hoenders betaelt, noch moet daerbij komen 9 gl van die
kleine haer een jaerpacht soo op Jacobi 1704 verschenen is, noch 1 gl 10 st van het wasschen, te
samen 32 gl 18 st.
1703 den 28 novemb. Jan Vinckers geleent mijn waegen en peerden om van Harcke een foer
stenen te haelen van die Becker, sal mij voor 2 winterdaegen op mijn koste voor helpen timmeren
of 12 st te geven tot sijn keur.
1703 den 9 decemb. Jan Vinckers mij hier geholpen eenen dach timmeren, rest mij noch enen
dach timmeren, noch enen dach geholpen timmeren, soo dat nu wegens het stene haelen betaelt
is.
noch een halve fime dack schoven Jan Vinckers mij daer en boven gedaen, sal hem daervoor
geven 7 spint rogge.
1704 den 4 febr. Jan Vinckers drie spint rogge betaelt.
Jan Vinckers heeft gedaen 2 fime dack op mijn huys te decken, sal hem voor die fime moeten
geven 5 gl, bent 10 gl, en ick hebbe geseght van vijftehalve gulden, die fime is 9 gl.
noch weer 3 daegen en een schoft geholpen timmeren, des daeges 6 st, is 19 st en een half, noch
Jan Vinckers mij weer 3 daegen getimmert, bent 2 volle schillingen, is 12 st.
den 28 en 29 jan. sint dit opgestelde reeckeninge weer 3 schoft getimmert, is vijftehalve st, was
halftyne doe hij quam, holde met hem een uir te goeie.

1704 den 5 febr. Jan Vinckers hier weer 2 daegen getimmert, des daeges 6 st, is 12 st.
1704 den 1 meert Jan Vinckers hier weer 3 daegen timmeren geweest, des daeges 6 st, is 30 st, is
1 gl en 10 st, nog weer anderthalve dach getimmert, is weer 9 st.
1704 den 7 meert Jan Vinckers weer 2 daegen en een halven dach na Elsen geweest en
getimmert, des daeges 6 st, is 12 st.
Jan Vinckers hier weer 2 somerdaegen timmeren geweest, des daeges 8 st, bent 16 st, bent die
eerste somerdaegen weer.
1704 den 2 april Jan Vinckers gedaen een schepel rogge, moet mij daervoor geven 26 st.
1704 den 5 april Jan Vinckers hier weer vijftehalve dach getimmert, des daeges 8 st, is 36 st, is 1
gl en 16 st.
Jan Vinckers weer anderthalve dach hier getimmert, des daeges 8 st, is 12 st den 10 april.
den 22 april Jan Vinckers hier weer een halven dach timmeren geweest, is 4 st.
Jan Vinckers mij gesaeget 523 foet plancken, soo latten als grontholt, het hondert 25 st, maecket
te saemen 6 gl 16 st en 6 doeiten.
Jan Vinckers hier getimmert 4 schoft a 4 st, noch 5 daegen an het Speeckenbrinck getimmert an
het grontholt, is 8 st daeges, is 2 gl.
1704 den 12 july Jan Vinckers hier een schoft an den bergh voor mijn pante getimmert, is 2 st.
1704 den 17 july Jan Vinckers hier weer enen dach timmeren geweest, is 8 st
1704 den 19 july Jan Vinckers eenen dach na Elsen geweest na het Kluppels, is 8 st, Hinderick
Vinckers heeft Jan Vinckers sijn twee saetdaegen gedaen, soo noch eerst verschijnen sullen op
Martini 1704.
1704 den 22 augustus Jan Vinckers mij weer geholpen timmeren 7 schoft en eenen schoft na
Goor geweest om het graf weer toe te leggen, bent 2 daegen, noch eist hij eenen mallen schillinck
voor dat hij het graf met Esken heeft helpen opmaecken, Jan Vinckers mij twee daghwerck in die
grote maet gemaeit, het daghwerck is 16 st, maecket 32 st, is 1 gl en 12 st.
1704 den 4 sept. Jan Vinckers hier weer 4 daegen timmeren geweest, is 8 st daeges, bent 32 st,
maecket 1 gl en 12 st.
1704 den 13 sept. Jan Vinckers hier weer 3 schoft timmeren geweest, is 6 st tegens 8 st. daeges.
1704 den 15 sept. Jan Vinckers hier weer enen halven dach timmeren geweest, is 4 st.
1704 den 5 octob. Jan Vinckers an Boomjans huys een halven dach getimmert, is 3 st, noch weer
den 9 en den 10 octob. hier weer 2 daegen timmeren geweest, des daeges 6 st, is 12 st.
1704 den 21 octob. Jan Vinckers hier weer 2 daegen timmeren geweest, bent daeges, is 12 st.
1704 den 30 octob. Jan Vinckers hier weer 3 daegen timmeren geweest, des daeges 6 st, is 18 st.
1704 den 4 novemb. Jan Vinckers hier weer 2 daegen timmeren geweest, des daeges 6 st, is 12 st.
1704 den 6 novemb. Jan Vinckers hier weer enen dach timmeren geweest, is 6 st.
1704 den 10 novemb. Jan Vinckers mij door sijn vaeder Hinderick Vinckers laten brengen die
pachtgansch van sijn plaetsken soo mij op Martini 1704 verschenen was.
1704 den 4 decemb. Jan Vinckers hier weer een halven dach timmeren geweest, is 3 st.
1704 den 8 decemb. Jan Vinckers mij gebracht een paer hoenders soo mij noch toequam van
Martini 1703, rest mij daervan noch een paer hoenders.
1704 den 24 decemb. Jan Vinckers hier weer 3 schoft van een dach timmeren geweest, heeft het
dootvatien voor mijn zaligen dogtertien gemaeckt van mijn plancken, is vijftehalve st.
1705 den 20 jan. Jan Vinckers hier weer 3 daegen min een schoft timmeren geweest, is 16 st en
een half.
1705 den 27 jan. Jan Vinckers hier weer een schoft timmeren geweest, is anderthalve st.
1705 den 31 jan. Jan Vinckers hier weer 2 daegen timmeren geweest, is 12 st, heeft den waegen
weer gemaeckt soo mijn knecht Hinderick in stucken hadde gesaeght, dit moet mijn knecht

Hinderick weer betaelen.
1705 den 1 febr. Jan Vinckers mij gebracht een paer hoenders soo mij noch toequam van Martini
1703, rest noch een paer hoenders van Martini 1704 van sijn plaetsken.
1706 den 2 febr. Jan Vinckers hier weer 3 schoft timmeren geweest, is 4 en een half.
1705 den 4 febr. Jan Vinckers hier weer 3 schoft timmeren geweest, is 4 st en een half.
1705 den 12 febr. Jan Vinckers hier weer 4 daegen timmeren geweest, des daeges 6 st, is 1 gl 4
st.
1705 den 13 febr. met Jan Vinckers gereeckent die pacht van sijn plaetsken tot Martini 1704
incluys en wegens het stucke lants op die kleine haere tot Sontjacob 1704 incluys, soo quam mij
daer suiver van toe 57 gl en 6 st en Jan Vinckers hadde mij daerop verdient met het dack dat hij
mij daer bij gedaen hadde die somma van vijftigh guldens en twee stuyvers, dito 50 gl 2 st, dit
afgetrocken van 57 gl 6 st, soo soude mij noch resteren van Martini 1704 7 gl en 2 st, rest mij
noch een paer hoenders van Martini 1704, met die stenen soo ick Jan Vinckers geleent hadde tot
den heert te maecken, die saetdaegen met die gansen zijn oock soveere betaelt.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. Jan Vynckers.
1705 den 17 febr. Jan Vinckers hier weer een schoft timmeren geweest, is weer anderthalve st op
het nije.
noch moet Jan Vinckers voor mij betaelen an Modder wegens 3 halve vaten bier voor ... soo an
het Krooshoop wegens het nije huys daer Jan Vinckers in woont gedroncken is, die benne tegens
18 st, facit 27 st, is 1 gl en 7 st inliggende quitantie, moet op het bovenstaende ad 7 gl 2 st
goetgedaen worden.
1705 den 19 febr. Jan Vinckers hier weer enen dach timmeren geweest, is 6 st.
1705 den 21 febr. Jan Vinckers hier weer enen dach timmeren geweest, is 6 st, Jan Vinckers hier
weer 4 daegen timmeren geweest, des daeges 6 st, is 24 st, is 1 gl 4 st, noch weer een schoft
gearbeidet of getimmert, is weer anderthalve st, Jan Vinckers hier weer enen dach timmeren
geweest, doe hij den disselboom weer gemaeckt heeft soo in stucken gebroocken was, is weer 6
st.
1705 den 20 meert Jan Vinckers hier weer anderthalve dach timmeren geweest, is 9 st, Jan
Vinckers hier weer 6 daegen timmeren geweest, des daeges 6 st, is 36 st, is 1 gl en 16 st tot den
28 meert incluys.
1705 den 31 meert Jan Vinckers hier weer 2 daegen timmeren geweest, des daeges 6 st, is 12 st,
heeft mij doe een nij inspan gemaeckt, dit maecket 5 gl 2 st, afgetrocken van 7 gl 2 st, rest mij
noch 2 gl.
1705 den 14 april Jan Vinckers 5 daegen na die Loock wesen timmeren, des daeges 8 st, is 2 gl is,
na paschen binnen die eerste somerdaegen weer op het nije.
Jan Vinckers een halven dach an die voetbancke gewerckt en een halven dach an den disselboom,
is eenen dach te saemen, is 8 st, Jan Vinckers hier weer 2 daegen timmeren geweest, daeges 8 st,
is 16 st, een nij kruiwaegensrat van hem gekoft, seght dat het kosten moet 15 st, daer is al een
stuck uytgevallen.
1705 den 12 juny Jan Vinckers hier weer 4 daegen timmeren geweest, heeft daeges 8 st, is 32 st,
maecket 1 gl en 12 st.
1705 den 16 juny Jan Vinckers hier weer enen dach timmeren geweest, doe hij die kaere weer
gemaeckt heeft, is 8 st, noch een halven dach getimmert doe hij die schennen daer weer heeft
ingemaeckt, is 4 st, noch heeft Jan Vinckers voor mij enen schoft na Goor geweest met die
koeswaegen om daer an die loopschenne wat te laeten maecken, is 2 st.
1705 den 13 july Jan Vinckers hier weer een halven dach timmeren geweest an die hofpoorte, is 4
st, noch heeft Jan Vinckers sijn vrouwe hier anderthalven dach planten geweest en sijne maeget

enen dach die vrouwe, is daeges een mallen schillinck, bint anderthalven mallen schillinck en wat
die meit verdienen sal 4 st is genoech, is derdehalvedach te saemen, is 12 st en een oortien.
1705 den 31 july Jan Vinckers weer weer derdehalve dach timmeren geweest, des daeges 8 st, is
1 gl.
1705 dsen 6 augustus Jan Vinckers sijn twee saetdaegen gedaen soo noch eerst verschijnen sal op
Martini 1705.
1705 den 20 augustus Jan Vinckers hier weer 3 daegen an die sluise getimmert, heeft des daeges
8 st, is 24 st, is 1 gl en 2 st.
1705 den 26 augustus Jan Vinckers hier weer derdehalve dach an die sluise getimmert, des
daeges 8 st, is 1 gl, een halven dach is hij afgeweest.
1705 den 12 sept. Jan Vinckers hier weer 2 daegen timmeren geweest, des daeges 8 st, is 16 st.
1705 den 17 sept. Jan Vinckers hier weer een halven dach timmeren geweest, is 4 st, is geweest
doe hij die roggekaste weer dichte heeft gemaeckt, doe voor die rotten en muisen in stucken
gebeten waeren.
1705 den 19 sept. Jan Vinckers hier weer anderthalven dach timmeren geweest an die hecken, des
daeges 8 st, is 12 st.
1705 den 3 octob. Jan Vinckers hier weer enen dach timmeren geweest an het laste hecke an die
koemaet, is 6 st.
1705 den 5 octob. Jan Vinckers hier weer enen dach die hecken timmeren geweest, is 6 st.
1705 den 24 octob. Jan Vinckers mij gebracht een paer hoenders soo mij noch toequam van
Martini 1704.
1705 den 8 nov. van Jan Vinckers gekregen een paer hoenders soo mij verschijnen sal op Martini
1705.
1705 den 14 novemb. Jan Vinckers mij door sijn vae Hinderick Vinckers laten brengen die
pachtgansch soo mij verschenen was op Martini 1705.
1705 den 3 decemb. Jan Vinckers hier weer een schoft van een dach timmeren geweest, is
anderthalve st.
1706 den 12 jan. met Jan Vinckers gereeckent die pacht van sijn plaetsken ad 22 gl jaerlyx,
alsmede 1 gl 10 st wegens het wasschen tot Martini 1705 incluys en wegens het stucke lants op
die kleine haere jaerlyx ad 9 gl tot Jacobi 1705 incluys bereeckent en mij quam noch van Martini
1704 van Jan Vinckers toe 7 gl 2 st, maecket te saemen 39 gl en 12 st, hierop heeft Jan Vinckers
mij an timmerloon als anders afverdient die somma van 18 gl 8 st en 8 penn, noch 1 gl 10 st Jan
Vinckers goetgedaen op Hinderick Stegeman sijn reeckeninge wegens een gemaeckte nije tafel,
voor hem bedraegt sich dan 19 gl 18 st en 8 penn, afgetrocken van 39 gl en 12 st, soo soude Jan
Vinckers mij van Martini 1705 noch schuldigh blijven die somma van 19 gl 13 st 9 penn.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Wegdam.
............. negentyn guldens dartyn stuyvers en acht penningen, die hoenders met die pachtgansch
van Martini 1704 en 1705 zijn oock betaelt, die saetdaegen van Martini 1705 zijn oock betaelt,
resteert mij noch die stenen soo ick Jan Vinckers geleent hebbe tot den heert te maecken om mij
in somer 1706 die selvige weer te betaelen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. Jan Vynckers.
1706 den 12 jan. Jan Vinckers gekortet op Esken den timmerman sijn reeckeninge 16 gl en 4 st,
dito sestyn guldens en vier stuyvers tegens mij, rest mij dan noch van Martini 1705 drie guldens 9
st en 8 penn.
1706 den 19 jan. Jan Vinckers hier weer eenen dach op het nije timmeren geweest, is 6 st, bent
winter daegen, heeft die olde staven wat getappet.
1706 den 27 jan. Jan Vinckers hier weer 7 schoft an een peppels timmeren geweest, is an gelt 10

st en een half, is elftehalve st, heeft die peppele daele gehouwen en behouwen en oock
uytgekrabbet.
1706 den 6 febr. Jan Vinckers hier weer 3 schoft an die stocken timmeren geweest , is vijftehalve
st.
1706 den 8 febr. Jan Vinckers hier weer 3 schoft timmeren geweest, is vijftehalve st.
1706 den 25 febr. Jan Vinckers hier weer 7 schoft timmeren geweest, is elftehalve st.
1706 den 13 meert Jan Vinckers hier weer getimmert sestehalve dach, des daeges 6 st, is 33 st, is
1 gl en 13 st, enen dach gaeten of voor mesbier omdat hij gheen mes heeft en ick hem op mesbier
versocht hebbe, is dan niet meer als vijfdehalve dach, is 27 st, is 1 gl en 7 st.
1706 den 13 meert Jan Vinckers hier weer enen dach timmeren gewest, is 6 st.
1706 den 18 meert Jan Vinckers geleent een half mudde rogge soo lange als het mij belieft, te
borgen.
1706 den 27 meert Jan Vinckers hier weer 3 daegen timmeren geweest, des daeges 6 st, is 18 st.
1706 den 16 april Jan Vinckers hier weer 5 daegen timmeren geweest, bent die eerste
somerdaegen, des daeges 8 st, bent 2 gl.
1706 den 4 juny Jan Vinckers hier weer eenen dach timmeren geweest doe hij dat karreken heeft
gemaeckt van mijn zalige dochterken Banardina Catrina, is 8 st.
1706 den 12 july Jan Vinckers heeft an sijn vaers kaemer Hinderick Vinckers eenigh grontholt
geleght, seght sijn vaer dat hij daer an gearbeitet heeft eenen dach, is 8 st, dese 3 gl 9 st en 8 penn
afgetrocken van Martini 1705, heeft Jan Vinckers mij weer op Martini 1706 afverdient 3 gl 13 st
8 penn, dus koomt mij weer een half mudde rogge toe so ick Jan Vinckers geleent hebbe,
1706 den 22 july Jan Vinckers mij door sijn vaer Hinderick Vinckers rogge helpen maeyen 3
schoft, rest mij noch 5 schoft soo noch eerst verschijnen sal op Martini 1706, Jan Vinckers hier
weer enen dach garste gemaeit, rest mij noch enen schoft.
1706 den 14 augustus Jan Vinckers hier weer 3 daegen min een schoft timmeren geweest, des
daeges 8 st, is 22 st, is 1 gl en 2 st.
1706 den 21 augustus Jan Vinckers hier weer 2 daegen timmeren geweest, is daeges 8 st, is 16 st.
1706 den 24 augustus Jan Vinckers hier weer 2 daegen timmeren geweest, des daeges 8 st, is 16
st.
1706 den 16 sept. Jan Vinckers hier getimmert an mijn kuiswaegen 4 daegen, des daeges 8 st, is
32 st, maecket 1 gl 12 st.
1706 den 20 octob. Jan Vinckers hier weer 3 schoft an die staven timmeren geweest, des daeges 6
st, is vijftehalve stuyver.
1706 den 8 nov. van Jan Vinckers gekregen een paer hoenders soo mij verschenen waeren op
Martini 1706.
1706 den 11 nov. van Jan Vinckers ontfangen sijn pachtgansch soo mij verschenen was op
Martini 1706.
1706 den 11 decemb. Jan Vinckers hier weer een halven dach timmeren geweest an die peerde
vanen, is 3 st.
1706 den 28 decemb. met Jan Vinckers gereeckent die pacht van sijn plaetsken ad 22 gl jaerlyx,
als mede 1 gl 10 st wegens het wasschen tot Martini 1706 en wegens het stucke landes op die
kleine haere ad 9 gl tot Jacobi 1706 incluys bereeckent en mij quam noch toe van Martini 1705 3
gl 9 st en 8 penn, alsmede koomt mij toe van die pacht 32 gl 10 st, te saemen 35 gl 19 st en 8
penn, hierop heeft mij Jan Vinckers mij afverdient 16 gl 8 st en 8 penn, dit afgetrocken van die 35
gl 19 st en 8 penn, rest mij van Jan Vinckers van Martini 1706 noch 19 gl en elf st en sal Jan
Vinckers van dat stuck op die kleine haere op Jacobi 1707 een daelder minder van geven, is 7 gl
10 st in plaes van die 9 gl.

het saegen is allens met afgereeckent, die gansen is oock betaelt, die saetdaegen zijn betaelt op
een schoft nae, rest mij noch een paer hoenders van Martini 1706, alsmede een half mudde rogge
soo ick hem geleent hebbe, alsmede een schepel garste met een paer hoenders van het weiden van
het Geur verschint mij weer die pacht op Martini 1707.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam. Jan Vynckers.
rest mij noch die stenen soo ick Jan Vinckers geleent hebbe tot den heerdt te maecken om mij te
somer 1707 die selvige weer te betaelen.
1706 den 28 decemb. hebbe ick Jan Vinckers op de resterende 19 gl en 11 st van sijn suster
Garryt(je) Vinckers wegens verdient loon soo ick haer noch te quade was, laten korten 9 gl 17 st
en 1 gl reeckent Jan Vinckers van het graf op en toe te maecken, maecket te saemen 10 gl 17 st,
dit afgetrocken van 19 gl 11 st, rest mij dan noch van Jan Vinckers van Martini 1706 9 gl 6 st,
dito negen keiser guldens en ses stuyvers.
Actum Weghdam als boven oorkont mijn eygen hant Jan Heidentrijck van Coeverden tot
Weghdam.
1707 den 15 febr. Jan Vinckers hier weer een schoft timmeren geweest, bent winterdaege, is
anderthalve st.
1707 den 5 meert Jan Vinckers hier weer een schoft timmeren geweest an die saetkasten, is
anderthalve st.
1707 den 16 meert Jan Vinckers hier weer enen winterdach geweest, is 8 st.
1707 den 7 april hebbe ick an Jan Vinckers geassigneert om an hem te betaelen tot kortinge van
mijn achterstendige pacht van Martini 1706 7 gl en 12 st op die 9 gl en 6 st, rest dan noch 34 st, is
1 gl en 14 st, Jan Vinckers sijn meisken verleden somer 1706 gewiet 2 daegen en een schoft, des
daeges een mallen schillinck, is 12 st en 3 doeiten, noch 2 st van het schuppen, is 14 st, blijft
noch effen 1 gl, noch een halven dach Jan Vinckers in het schaepelant geschuppet, is vierdehalve
st, is geweest in die meert 1707.
1707 den 2 maey Jan Vinckers hier weer een schoft timmeren geweest, is die eerste somerdach, is
2 st, Jan Vinckers een halven dach op het moskampken geschuppet, is geweest nae paschen, des
daeges 8 st, is dan 4 st en sijn meit oock een halven dach, des daeges een mallen schillinck, is 2 st
en 6 doeiten, is 12 st en een oortien, rest dan noch 7 st en 6 doeiten.
1707 den 27 maiy Jan Vinckers hier weer anderthalven dach timmeren geweest, des daeges 8 st,
is 12 st, dit afgetrocken van die 7 st en 6 doeiten, soo Jan Vinckers schuldigh gebleven 4 st en een
oortien.
1707 den 18 julius Jan Vinckers hier weer anderthalven dach timmeren geweest, des daeges 8 st,
is 12 st, rest hem dan 16 st en een oortien.
1707 den 23 julius Jan Vinckers mij enen dach rogge helpen maeyen, rest mij noch 5 schoft.
1707 den 30 julius Jan Vinckers mij weer een halven dach garste helpen maeyen, rest mij nu
noch 3 schoft.
1707 den 1 augustus Jan Vinckers mij weer enen dach garste gemaeit, heeft nu enen schoft over
gemaeit.
1707 den 27 augustus Jan Vinckers hier weer 2 daegen timmeren geweest, is geweest doe hij het
secreet heeft weg gemaeckt, heeft des daeges 8 st, is 16 st.
1707 den 29 augustus Jan Vinckers hier weer 3 schoft getimmert, is geweest doe hij dat
hackebreut voor vrouw Bergen heeft gemaakt, des daeges 8 st, is 16 st, is te saemen 38 st en een
oortien, is 1 gl 18 st en een oortien.
1707 den 5 sept. Jan Vinckers hier weer een halven dach latten geklooft en twee eickeboomkens
daele gehouwen soo op Speeckenbrinck sullende wesen, heeft des daeges noch 8 st, is 4 st, is nu
2 gl 2 st en een oortien.

1707 den 24 sept. van Jan Vinckers gekregen een paer hoenders soo mij noch toequam van
Martini 1706.
1707 den 21 octob. van Jan Vinckers gekregen een paer hoenders soo mij noch toequam van het
weiden van het Geur op Martini 1706 verschenen, verschijnt mij weer die gansch met 2 paer
hoenders op Martini 1707.
1707 den 1 nov. van Jan Vinckers gekregen een paer hoenders op reeckeninge, te weten op
Martini 1707 soo noch eerst verschijnen sal.
1707 den 20 december Jan Vinckers hier weer anderthalven dach timmeren geweest, des daeges 6
st, is 9 st, te saemen 51 st en een oortien, is 2 gl 11 st en een oortien.
1708 den 16 jan. Jenneken Vinckers mij gebracht een schepel garste soo mij noch toequam van
het weiden van het Geur.
1708 den 9 febr. Jan Vinckers voor mij na Lammertinck geweest en heeft daer twee beucken
boomen daele gehouwen en op het Weghdam door den boer gebracht, is eenen winterdach, bent 6
st.
1708 den 21 febr. Jan Vinckers voor mij nae de Loock geweest om daer ..... wat te sien, reeckent
daervoor een halven dach, is 3 st.
1708 den 2 meert Jan Vinckers hier weer 5 daegen timmeren geweest, des daeges 6 st, is 1 gl en
10 st, te saemen 4 gl 10 st en een oortien, mij koomt van Jan Vinckers toe van Martini 1707 22 gl
van sijn plaetsken, 7 gl 10 st van het stucke op die kleine haere en 1 gl 10 st wegens het
wasschen, facit 31 gl, afgetrocken 4 gl 10 st en een oortien, rest mij dan van Jan Vinckers van
Martini 1707 26 gl 9 st en ses doeiten, dito sessentwintigh caroli guldens negen stuyvers en ses
doeiten.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1708 den 4 en den 5 maei Jan Vinckers hier weer 2 daegen an het schip getimmert, heeft des
daeges 8 st, is 16 st.
1708 den 12 maey Jan Vinckers hier weer enen dach an het schip geteert en oock wat getimmert,
is 8 st. te saemen 24 st, is 1 gl en 4 st, afgetrocken van 26 gl 9 st 6 doeiten, rest mij noch 25 gl 5
st ses doeiten.
1708 den 14 maei Jan Vinckers hier weer een halven dach timmeren geweest, is 4 st, rest noch 25
gl 1 st 6 doeiten.
1709 den 25 en 26 juny Jan Vinckers hier weer 2 daegen timmeren geweest, heeft des daeges 8
st, bent also 16 st, afgetrocken van 25 gl 1 st en 6 doeiten, rest also noch 24 gl 5 st 12 penn of 6
doeiten.
1708 den 27 en den 28 juny Jan Vinckers 2 daegen an Boomjans huys getimmert an het
grontholt, des daeges 8 st, is 16 st, noch 2 daegen naedeckent sijnde den 29 en den 30 juny hier
getimmert, in allens 4 daegen, des daeges 8 st, is 32 st, afgetrocken van 24 gl 5 st 6 doeiten, rest
noch 22 gl 13 st 6 doeiten.
1708 den 2 en den 3 julius op maendach en dingsdach Jan Vinckers hier weer 2 daegen timmeren
geweest, des daeges 8 st, is 16 st, rest noch 21 gl 17 st en 6 doeiten.
1708 den 23 julius Jan Vinckers mij hier op reeckeninge gebracht achtyn caroli guldens, dito 18
gl, rest mij dan noch 3 gl 17 st en 6 doeiten.
1708 den 23 julius met Jan Vinckers gereeckent van sijn plaetsken jaerlyx ad 22 gl, alsmede een
daelder van het wasschen, 7 gl 10 st wegens dat stucke op die kleine haere, te saemen ad 31 gl en
is allens afgereeckent tot desen datum en dach toe, 18 gl an gelt gebracht en het andere mij met
dachloon als anders afverdient, dit dan allens afgetrocken sijnde, soo is Jan Vinckers mij van
Martini 1707 noch te quade gebleven drie guldens seventyn stuyvers en ses doeiten, dito 3 gl 17
st 6 doeiten en hebbe hem ditmael het verdienst tot desen datum toe goetgedaen, maer sal op

Martini alle jaer sijn verdienst afgereeckent en wat daernae resteert mij noch 2 schepel rogge met
die stenen, soo ick Jan Vinckers geleent hebbe om den heert te maecken, die hoenderen zijn tot
Martini 1707, op een paer nae, betaelt, maer rest mij noch die gansch van Martini 1707, alsmede
een paer hoenders, die saetdaegen zijn oock soo verre anbetaelt en heeft Jan Vinckers enen schoft
overgemaeit, dese 3 gl 17 st en 6 doeiten belooft Jan Vinckers met den eersten te betaelen.
Actum Weghdam als boven oorkondt mijn eygen handt Jan Heidentrijck van Coeverden tot
Weghdam. Jan Vynckers.
1708 den 2 augustus Jan Vinckers hier 7 schoft rogge gemaeit en van het vorige jaer een schoft
overgemaeit, bent nu twee daegen, soo dat hij nu sijn saetdaegen, soo op Martini 1708
verschijnen sullen, heeft gedaen.
1708 den 11 augustus Jan Vinckers hier weer een schoft timmeren geweest, is 2 st, is het eerste
weer op het nije en te voren mij drie schoft rogge gemaeit, is 6 st, te saemen 8 st.
1708 den 25 augustus Jan Vinckers hier weer een halven dach timmeren geweest, is 4 st, is 12 st.
1708 den 12 octob. Jan Vinckers mij een nijen balcken in mijn ploegh gemaeckt, seght dat hij
daervan hebben moet 1 gl, is nu 32 st, is 1 gl 12 st.
1708 den 13 octob. Jan Vinckers hier weer een halven dach timmeren geweest, is 3 st, des daeges
6 st, bent die eerste winterdaegen weer op het nije, is nu 1 gl 15 st.
1708 den 24 octob. Jan Vinckers mij gebracht een paer hoenders waermede die hoenders, soo mij
noch toequamen van Martini 1707, mij zijn betaelt.
1708 den 9 nov. Jan Vinckers mij betaelt een paer hoenders op reeckeninge op Martini 1708 op
die pacht of het weiden van het Geur verschenen, te saemen ad 4 paer hoenders, rest dan noch 3
paer hoenders.
1708 den 13 decemb. Jan Vinckers moet ick wegens Boomjan goetdoen 25 st, is 1 gl 5 st wegens
gesaeit lijn in sijn landt, is nu in allens dat Jan Vinckers van mij toekoomt 3 gl 15 st, rest noch 2
st en 6 doeiten van Martini 1707.
1709 den 26 jan. Jan Vinckers hier twee daegen en een schoft an die peppels timmeren geweest
en enen schoft uytgekrabbet en op die Kolle geholpen, bint derdehalve dach te saemen, is 15 st
daeges een schillinck, dit moet op die pacht van Martini 1709 gekortet worden en goetgedaen.
1709 den 28 febr. Jan Vinckers hier weer twee daegen en een schoft an die peppels bij Scholten
maet met daele houwen en behouwen en uytkrabben geweest, des daeges 6 st, is 13 st 8 penn, te
saemen 28 st en een half, is 1 gl 8 st 8 penn.
1709 den 23 meert Jan Vinckers hier weer 6 daegen timmeren geweest, des daeges 6 st, is 35 st,
is 1 gl en 16 st, te saemen 64 st en een half, is 3 gl 4 st 8 penningen.
1709 den 30 meert Jan Vinckers hier weer 3 daegen timmeren geweest, des daeges noch 6 st, is
18 st, is te saemen 4 gl 2 st 8 penn.
1709 den 6 april Jan Vinckers hier weer 4 daegen timmeren geweest, enen dach absent geweest
nae Marckele, dit bent die eerst somerdaegen weer op het nije.
1709 den 12 april Jan Vinckers hier weer 5 daegen timmeren geweest, des daeges 8 st, bent 2 gl,
is dan 7 gl 14 st 8 penn.
1709 den 23 april Jan Vinckers hier weer twee daegen timmeren geweest, des daeges 8 st, is 16
st, facit 8 gl 10 st 8 penn.
1709 den 6 maei van Jan Vinckers gekregen een paer hoenders, op die 3 paer hoenders, rest dan
noch twee paer hoenders.
1709 den 8 maei Jan Vinckers hier weer 3 daegen min een schoft timmeren geweest, des daeges 8
st, is 22 st, is 1 gl en 2 st, is in allens 9 gl 12 st 8 penn.
1709 den 18 maei Jan Vinckers hier weer an die kleine waegen 6 daegen timmeren geweest, des
daeges 8 st, is 48 st, is 2 gl en 8 st, is in allens nu 12 gl en 8 penningen.

1709 den 22 maei Jan Vinckers hier weer 2 daegen getimmert an die waegen, des daeges 8 st, is
dan 16 st.
............... mijn berlijn gebroocken, is 8 st, wij sullen elck halfscheid hebben, is dan voor hem 4 st
en 4 st voor mij, is dan sijn verdienst 12 st in plaetse van die 16 st, is dan nu in allens dat Jan
Vinckers mij afverdient heeft 12 gl 12 st 8 penn, dito twaelf guldens en twaelf stuyvers en acht
penningen.
1709 den 23 maei Jan Vinckers gedaen of geleent een schepel boeckweite, moet mij daervoor
geven 2 gl of tegens het nije soo veele boeckweite als die selvige dan kostet, maer sal aen mijn
keur staen.
1709 den 9 juny Jan Vinckers heeft mij van het saegen van die peppelen verleden winter
afverdient 4 gl 10 st, dese 4 gl 10 st bij gedaen bij die 12 gl 12 st 8 penn, maecket nu dan 17 gl 2
st 8 penn.
1709 den 14 juny Jan Vinckers hier weer een halven dach timmeren geweest, is 4 st, is dan 17 gl
16 st 8 penn op Martini 1709 af te korten, te weten 17 gl 6 st 8 penn, maer rest mij van Jan
Vinckers en desselfs huisvrouwe Jenneken Vinckers het geheele jaer pacht ad 31 gl, dito
enendartigh caroli guldens op Martini 1709 verschenen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
Jan Vinckers hier weer 3 daegen saegen en timmeren geweest, des daeges 8 st, is 24 st, is 1 gl 4
st, is nu 18 gl 10 st 8 penn, dito achtyn guldens tyn stuyvers en acht penningen tot den 17 julius
1709 op wonsdach avont incluys gereeckent.
1709 den 18 julius Jan Vinckers mij weer met plancken te saegen en kostgelt afverdient 3 gl, is
nu te saemen 21 gl 10 st en 8 penn, dito enentwintigh keiser guldens tyn stuyvers en acht
penningen.
1709 den 20 july Jan Vinckers hier weer derdehalve dach timmeren geweest, des daeges 8 st, is 1
gl, is nu 22 gl 10 st 8 penn.
1709 den 23 julius Jan Vinckers hier weer een halven dach timmeren geweest, is 4 st, is nu te
saemen 22 gl 14 st 8 penn.
1709 den 31 julius Jan Vinckers hier weer een halven dach timmeren geweest, is 4 st, is nu te
saemen 22 gl 18 st 8 penn.
1709 den 3 augustus Jan Vinckers hier weer een halven dach timmeren geweest, is 4 st, is te
saemen 23 gl 2 st 8 penn.
1709 den 6 augustus Jan Vinckers hier weer 3 schoft timmeren geweest, is 6 st, is nu te saemen
23 gl 8 st 8 penn.
1709 den 7 augustus Jan Vinckers mij een halven dach garste gemaeit, rest mij noch anderthalven
dach alsmede weer enen schoft getimmert, is 2 st, is nu 23 gl 10 st 8 penn.
1709 den 8 augustus Jan Vinckers mij weer 5 schoft garste en rogge helpen maeien, rest mij dan
noch enen schoft.
1709 den 12 augustus Jan Vinckers weer een schoft haever gemaeit op die groote haere, soodat
sijn saetdaegen, soo op Martini 1709 eerst verschijnen sullen, heeft gedaen en heeft noch een
halven dach haever gemaeit op die groote haere op sijn kost, is 4 st, is nu in allens 23 gl 14 st 8
penn.
1709 den 26 augustus ontfangen van Jenneken Vinckers 8 penn op die 31 gl van Martini 1708
verschenen 20 gl, dito twintigh keiser guldens, rest mij dan noch elf guldens, dito 22 gl van
Martini 1708.
1709 den 21 sept. Jan Vinckers hier weer derdehalve dach timmeren geweest, heeft daeges noch
8 st, is 1 gl, is nu te saemen 24 gl 14 st 8 penn op Martini 1709 af te reeckenen.
1709 den 28 sept. Jan Vinckers weer een halven dach timmeren geweest, is weer 4 st, is die laeste

somerdach, is nu 24 gl 18 st 8 penn.
1709 den 5 octob. Jan Vinckers hier weer 3 winterdaegen timmeren geweest, des daeges 6 st, is
dan also 18 st, is nu 25 gl 16 st 8 penn.
1709 den 8 octob. Jan Vinckers hier weer 2 daegen timmeren geweest an den nien avont met
Esken, des daeges 6 st, is 12 st, is nu 26 gl 8 st en 8 penningen.
1709 den 10 octob. Jan Vinckers hier weer enen dach timmeren geweest, is 6 st, te saemen 26 gl
14 st en 8 penningen.
1709 den 12 october Jan Vinckers hier weer anderthalve dach timmeren geweest, des daeges 6 st,
is 9 st, is nu te saemen 27 gl 3 st en 8 penningen.
1709 den 4 novemb. Jan Vinckers zijn vette gansch betaelt, soo mij verschenen was op Martini
1707, rest mij dan noch van Martini 1708 een vette gansch en ene vette gansch soo op Martini
1709 eerst verschijnen zal, te saemen noch twee vette gansen.
1709 den 26 novemb. met Jan Vinckers gereeckent van sijn plaetsken ad 22 gl, alsmede enen
daelder van het wasschen, 7 gl 10 st wegens dat stucke lants op die kleine haere, te saemen ad 31
gl en is allens afgereeckent tot desen datum toe en het ander mij met daghloon als ander
afverdient, dit dan allens afgetrocken sijnde, soo is Jan Vinckers mij van Martini 1708 en 1709 te
quade gebleven 14 gl 16 st en 8 penningen, dito viertyn keiser guldens sestyn stuyvers en acht
penningen en sal op Martini alle jaer sijn verdienst afgereeckent en wat daernae mochte
verdienen op den volgenden Sontemarten blijven staen, alsmede resteert mij noch twee schepel
rogge met die stenen, soo ick Jan Vinckers geleent hebbe om den heerdt te maecken, alsmede zijn
die hoenderen tot Martini 1709, op elf hoenderen nae, anbetaelt waerin het weiden van het Geur
voor sijne halfscheit van Martini 1708 en 1709 mede is bereeckent, alsmede resteert mij twee
vette pachtgansen van Martini 1708 en 1709, die saetdaegen zijn oock soo verre anbetaelt tot
Martini 1709.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam, Jan Vynckers.
1709 den 28 decemb. Jan Vinckers mij op reeckeninge gebracht een paer hoenders, rest mij dan
noch 9 hoenders.
1687 den 7 december hebbe ick Aeltien Heyinck noch een jaer gehuert voor 23 gl, twee paer
schoenen met twee schorteldoecken en een elle breetdoeck, Aeltien hierop gekregen een paer
schoenen die Esken in haer plaetse gekregen heeft.
1688 den 6 december voor Aeltien uytgeleght twee schillingen an hoeftgelt, is het eerste hoefgelt,
noch 11 st voor het hoeftgelt betaelt, is het tweede hoeftgelt.
1689 den eersten febr. Aeltien mijn vrouwe noch een jaer weer gehuert voor het selvige gelt als te
voren, maer het hoeftgelt sal ick haer niet anreeckenen, hebbe ick haer vereert.
1689 den 21 febr. Aeltien op haer loon gedaen ses guldens.
1689 den 13 augustus Aeltien gekregen een paer muilen voor een paer schoenen.
1689 den 14 augustus voor Aeltien betaelt an Poel Berent voor een feerendeel jaers hoeftgelt 8 st
dat voor paschen verschenen was.
1690 den 18 meert Aeltien op haer loon gedaen twintigh guldens, dito 20 gl.
1690 den elften october doe Aeltien hier vandan is gegaen mijn vrouwe Aeltien gedaen elf
guldens op reeckeninge, alsmede doe oock betaelt drie schorteldoecken met drie elle bredoeck.
1691 den 27 april met Aeltien gereeckent en die betalinge met het hoeftgelt afgetrocken van 3
jaeren loon, des jaers 23 gl, maeket 69 gl, dat halve jaer voor Meggelt 1687, is in 3 jaeren met
ingereeckent en Altien heeft ontfangen an gelt 37 gl en an hoeftgelt verschoten 32 st, maeket an
gelt 38 gl en 12 st, dit afgetrocken van die 69 gl, blijven wij Aeltien noch schuldich effen 30 gl en
acht stuyvers met vier paer schoenen met drie schorteldoecken en hierop 2 paer schoenen betaelt.

1692 den 4 july Aeltien op reeckeninge gedaen 15 gl.
1692 den 9 november Aeltien betaelt twee paer schoenen.
1693 op paschen Aeltien die bij te Noever gewoont heeft gehuert voor mijn cokenmeyt en sal van
paschen 1693 tot paschen 1694 verdienen 20 gl met een paer schoenen en een schorteldoeck en is
tot Michaeli 1693 daer maer geweest, is een half jaer, is 10 gl met 1 schoen en een halven
schorteldoeck.
mijn vrouw Aeltien tot Deventer gekoft vijftehalf elle kroenzas, voor die elle gegeven 24 st,
maecket an gelt 5 gl en 8 st.
1694 den 3 meerte voor Aeltien an Poel Berent voor hoeftgelt betaelt 8 st en dat voor die
maenden mey, juny en july, noch den selvigen dito an Poel Berent betaelt voor hoeftgelt 8 st en
dat voor die maenden augustus september october.
1694 Marie gehuert en sal verdienen van paschen 1694 tot paschen 1695 24 gl.
mijn vrouwe voor Marie gekoft een paer hanschen, daervoor gegeven 12 st, noch sestehalve st
gedaen, noch voor een paer naesen gegeven 19 st, noch voor het kopen van een schorteldoeck
gegeven 5 st.
1694 den 27 october voor Marie an Poel Berent voor hoeftgelt betaelt 8 st en dat voor die
maenden mey juny en july.
1694 den 18 decemb. Marie gekregen een paer muilen, moet daervoor geven een gulden, voor
Marie an Poel Berent voor hoeftgelt betaelt 8 st en dat voor die maenden augustus september
october.
mijn vrouwe voor Marie gecoft een elle sarsy, is 19 st, mijn vrouwe voor Marie te Deventer
gecoft een bogal strick op het hooft, daervoor gegeven 2 gl, een noseldoeck, daervoor gegeven elf
stuyvers, te samen 2-11-0.
noch voor Marie an Poel Berent betaelt een half jaer hoeftgelt elck vierendeel jaer is 8 st,
maecket 16 st en dat voor die maenden novemb. decemb. en jan. febr. meerte en april 1695.
mijn vrouwe Garbrich van Delden een jaer gehuert van Michaeli 1695 tot 96 en sal verdienen 24
gl.
1696 den 26 febr. voor Garbrich an Poel Berent betaelt een veerdelen jaers hooftgelt ad 8 st en
dat voor die maenden october novemb. decemb.
1696 den 10 maiy voor Garbrich te Deventer verschoten tot een rijlijf 32 st en een half.
1696 den 19 maey voor Garbrich an Poel Berent betaelt 8 st sijnde een feerdelen jaers hooftgelt
en dat voor die maenden febr. meerte en april.
mijn vrouwe Garbrich gedaen 4 malle schillingen, maecket 22 st, doe wij van Deventer quamen
mijn vrouwe voor Garbrich metgebracht elf elle damast stof tot een jack, die elle 17 st, maecket 9
gl 7 st, noch elftehalve elle dubbelt krip, 9 st die elle, maecket 4 gl 14 st en een half, noch een
swart stelsel stricken voor Garbricht op het hooft metgebracht, daervoor gegeven 2 gl 10 st.
1696 den 26 novemb. voor Garbrich uytgeleght een half jaer hoeftgelt tot den laesten october
incluys 16 st an die bourmannen.
1697 den 4 febr. mijn vrouwe Garbrich gedaen een mallen schillinck, noch 3 verendeel
grafdoeck, de elle tegens 6 st, maecket 4 st en een half, is 10 st te saemen.
1697 den 6 febr. voor Garbrich an Poel Berent een vierdendeel jaer hofftgelt betaelt ad 8 st en dat
voor die maenden novemb. decemb. 1696 en jan. 1697.
met Garberich gerekent so als aen verschot en aan doeck dat sij van mij heeft gekregen en dat ick
noch moet betaelen 40 stuyvers, een fierrendels jaers kostgelt en een paer muelen en hebbe aen

Berent gegeven te sniden 18 stuyvers en hebbe haer gegeven 2 gulden en 16 stuyvers, blieft noch
2 guldens.
1697 mijn vrouwe Janna Maria van Deventer een jaer voor kindermeysken gehuert van paschen
1697 tot paschen 1698 en sal verdienen an gelt 17 gl, maer gheen toebaete.
voor Maria betaelt een feerdelen jaers hoeftgelt an Poel Berent en dat voor die maenden mey,
juny en july.
1698 den 9 febr. voor Maria betaelt een half jaer hooftgelt ad 16 st en dat voor den laesten jan.
1698 incluys, mijn vrouwe tot Deventer an Marie gedaen 3 gl op haer loon, noch moet Marie
gekortet worden 8 st wegens een feerdelen jaers hooftgelt, rest Marie noch 12 gl en 18 st, dese 12
gl en 8 st zijn Marie den 4 maey 1698 door mijn vrouwe betaelt.
Angneta van Deventer voor kindermeysken een jaer gehuert van paschen 1698 tot paschen 1699
en sal verdienen 15 gl sonder toebaete.
1698 den 23 novemb. mijn vrouwe an Angneta op haer loon betaelt 4 gl.
1698 den 28 novemb. voor Angneta betaelt een half jaer hooftgelt an Poel Berent ad 16 st en dat
voor die maenden mey juny en july augustus sept. octob.
1699 den 21 april Angneta gekregen 2 paer muilen, het paer moet kosten een gulden, bint 2 gl,
den selvigen dito met haer gereeckent en een jaer hooftgelt afgetrocken ad 32 st en haer an gelt
doe gedaen 7 gl 18 st, soo dat haer loon nu ten vollen betaelt is.
1699 den 22 april Geesken van Delden een jaer voor kindermeisken gehuert van paschen 1699 tot
1700 en sal verdienen 16 gl en een paer muilen.
die meit is gestorven en die vaer hier het resterende loon van haer gehaelt 3 gl 17 st, een
feerdelen jaers hooftgelt ad 8 st hier oock afgetrocken, soo dat die erfgenaemen nu betaelt zijn.
mijn vrouw Margareta van Deventer van Meggeel 1699 tot Meggaeli 1700 voor kindermeisken
gehuert en sal verdienen per jaer 16 gl sonder eenige toebaete.
mijn vrouw Margareta twee malle schillingen betaelt op haer loon, is 11 st, noch moet Margareta
missen van haer loon een hallef jaer hooftgelt a 10 st, soo soude Margareta noch moeten hebbn 7
gl en 19 st, dese 7 gl 19 st zijn Margareta voort betaelt den 9 april 1700.
1700 hebbe een kindermeisken gehuert van paschen 1700 tot 1701 en sal verdienen 18 gl met een
paer schoenen en een schorteldoeck, het hoeftgelt ad 10 st voor een half jaer is oock met
afgereeckent met de schoe en den halven schorteldoeck oock, is oock met afgereeckent soo dat sij
an gelt gekregen heeft 7 gl, is hier met ten vollen betaelt maer an Gorsvelt moet ick noch betaelen
3 st.
1688 den 26 maiy met Esken Egberts gereeckent en bevonden dat ick Esken bin schuldig
gebleven sessendartigh guldens en vierdehalve stuyver.
1688 den 20 juny Esken hier weer timmeren geweest hen tot den 25 juny, bint weer ses daegen,
heeft des daeges 7 st.
1688 den 26 juny Esken hier weer anderthalven dagh timmeren geweest, is elftehalve stuyver,
maeket te saemen achtendartigh guldens en sestyn stuyvers.
1688 den 1 july Esken op reeckeninge gedaen een ducaton ad 3 gl 3 st.
1688 den 6 july Esken hier weer anderthalven dagh timmeren geweest.
1688 den 17 july Esken hier weer drie daegen timmeren geweest hen tot den 19 july.

1688 den 25 july Esken hier weer een dag timmeren geweest, heeft des daeges noch 7 st.
1688 den 28 en den 29 september Esken hier twee daegen timmeren geweest, sette daervoor 12
stuyvers, heeft een schillinck des daeges.
1688 den 30 september Esken op reeckeninge gedaen drie guldens.
1688 den 25 october Esken hier weer drie schoft van een dagh timmeren geweest, sette daervoor
vijftehalve stuyver.
1688 den 6 november Esken hier weer een dach timmeren geweest doe hij die koe tragen
maeckte, is een schillinck, noch heeft Esken mij den volgenden dach helpen rogge dorschen, is
vier stuyvers.
1688 den 13 november Esken hier weer een dach timmeren geweest doe hij het ganse schot
maeckte, is 6 stuyvers.
1688 den 6 december Esken op reeckeninge gedaen twaelf guldens.
1688 den 6 december met Esken gereeckent en die betaelinghe afgetrocken, soo is bevonden dat
ick Esken schuldig blijve vierentwintigh guldens en drie stuyvers, dito 24 gl en 3 st.
Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam. Esken Egbertsen bekent als booven.
1688 den 8 december Esken weer op het nije een dach holt gehouwen, is geloove ick weer een
schillinck.
1688 den 8 december Esken twee bomen verkoft bij het Kroeshoop, sal mij voor het stuck geven
een ducaton, maeket die twee boomen twee ducatons, sijnde 6 gl 6 st, het topholt hebbe ick
geholden, noch den elften december Esken dat bluckesken dat an die poort staet met het topholt,
soo als het daer is, verkoft voor een slechten daelder a 30 st het stuck, maeket 1 gl 10 st.
1689 den 18 febr. Esken hier weer anderthalven dach getimmert.
1689 den 23 febr. Esken hier weer een dach timmeren geweest.
1689 den 26 febr. Esken hier weer een dach timmeren geweest, noch den 27 febr. weer een dagh
getimmert.
1689 den 10 april Esken een holtien gedaen, sal daer voor geven een gulden.
1689 den 25 april Esken hier weer een halven dagh timmeren geweest.
1689 den 30 september Esken verkoft die vijf plancken die in het nije huys liggen en dan noch
daer bij die twie peppelen die daer staen bij Groodthedden, peppele achter den hof en die schaele
die van Boomjans holt dat tot sijn huys gegaen is overgebleven is, sal Esken oock hebben en dat
voor die somma van 22 gl en noch een dach om niet helpen timmeren, wanneer het mij belieft,
den dach helpen timmeren heeft Esken mij gedaen.
1689 den 21 october Esken hier weer een dagh timmeren geweest, is een schillinck.
1689 den 27 november Esken hier weer een dach timmeren geweest, noch een schoft voor 8 uir,
den anderen dach timmeren geweest.
1689 den 8 december Esken mij gemaeckt een nije stove, moet men hem vraegen wat hij daervan
hebben moet, noch den 9 dito weer een halven dach timmeren geweest.
gearbeidet voor mijn heer van het Weghdam en die olde vrou twaelf daegen, daeges 8 st, beloopt
4 gl 16 st, noch nae den tijt 5 daegen, daeges 6 st, beloopt sich 1 gl 10 st. te saemen ses guldens
en ses stuyvers.
1689 den 27 decembris Esken hier weer een halven dach timmeren geweest.
1690 den 25 jan. Esken hier weer een dagh timmeren geweest, is geweest doe hij dat plancken
block vernieuwt.
Esken hier weer den 28 en den 29 en den 30 jan. en den 2 febr. hier weer timmeren geweest, bint
weer 4 daegen.
1690 den 4 febr. Esken hier weer een dagh timmeren geweest.
1690 den 6 febr. Esken hier weer een halven dach timmeren geweest.

Esken den 12 en den 13 febr. hier weer timmeren geweest, bint weer twee daegen, noch weer den
18 en den 19 en den 20 hier weer timmeren geweest, bint weer drie daegen.
noch weer den 26 en den 27 en den 28 febr. Esken hier hier weer timmeren geweest, bint weer
drie daegen.
noch Esken mij weer een dach geholpen doe het holt wierde bij die kuile gebracht.
Esken weer ses daegen voor mij getimmert tot den 15 meert, Esken noch weer vier daegen voor
mij getimmert tot den 22 meert.
1690 den 23 meert Esken op reeckeninge gedaen drie guldens.
1690 den 24 meert Esken hier weer vijf daegen timmeren geweest tot den 29 meert, een vrijdach
sijnde den 28 meert is Esken daer niet geweest.
Esken doe ick te Deventer waer weer achtehalve dach voor mij getimmert, heeft nu weer
dingsdaeges na paschen, sijnde den 22 april, sijn anvanck weer genomen.
Esken weer vijf daegen voor mij getimmert tot den 26 april.
Esken noch weer drie daegen voor mij getimmert tot den 30 april, neemt sijn anvanck nu weer
den 2 mey, den 1 mey was het beedach sijnde donderdach.
Esken weer van dese weecke vier daegen getimmert, noch weer vijf daegen van die weecke
getimmert tot den 17 maey incluys, bint 9 daegen, Esken van dese weecke weer vijftehalven dach
getimmert, is een dingsdach een halven dach absent geweest en een saterdach, Esken van dese
weecke weer vijf daegen getimmert, verleden donderdach was het hemelvaersdach, heeft doe niet
getimmert tot den 31 may incluys, neemt sijn anvanck weer den 2 juny, den 1 juny is het sondach
geweest.
Esken weer van dese weecke hier 4 daegen timmeren geweest tot den 5 juny incluys, vrijdach,
saterdach absent geweest, sondach en maendach is het pinxteren, dingsdach sijnde den 10 juny
sijn anvanck weer genomen, dingsdach weer absent geweest, wonsdach sijnde den 11 juny sijn
anvanck weer genomen tot saterdagh tot sijnde den 14 juny, bint weer vier daegen.
Esken hier weer vierdelen dach getimmert tot den 28 juny incluys, neemt sijn anvanck weer den
25 juny smiddaeges en bent een saterdach sijnde den 28 juny, bint weer vierdehalve dagh.
neemt sijn anvanck weer op dingsdach den 1 july, vrijdach absent geweest, heeft weer 4 daegen
getimmert tot den 5 july.
neemt sijn anvanck weer op maendach den 7 july en dingsdach daer oock timmeren geweest maer
wonsdach donderdach vrijdach en saeterdach absent geweest, bint twee daegen.
neemt sijn anvanck weer op saterdach den 19 july want maendach dingsdach wonsdach
donderdach en vrijdach is Esken daer niet geweest.
neemt sijn anvanck weer op maendach den 28 july want die vorige weecke is Esken daer niet
geweest en verleden saterdach is Esken daer een schoft van een dach geweest doe hij die waegen
weer heeft gemaeckt.
op maendach sijnde den 18 augustus is Esken hier weer timmeren gekoomen en die geheele
weecke weer getimmert op een halven dagh na doe hij voor die Kneunnick heeft gegraven, bint
sestehalve dach.
nu maendach sijnde den 25 augustus weer angevangen dingsdach en wonsdach absent geweest,
donderdach vrijdach en saterdagh weer timmeren geweest, bint 4 daegen.
op maendach sijnde den 1 september weer angevangen, dingsdach wonsdach donderdach weer
absent geweest, vrijdach en saterdach weer getimmert, bint te saemen 3 daegen.
op maendach den 8 september weer angevangen en die geheele weecke weer getimmert op een
halven dach na doe hij na sijn susters maecksmael was, bint sestehalve dagh.
op maendach den 15 spetember weer angevangen en den maendach getimmert maer die andere
daegen daer niet geweest.

1690 den 18 september voor Esken gekoft tot Deventer vierdehalf elle pij, de elle bedongen voor
32 st, een paer witte kousen voor eenen gulden en vier dosijn kopere knopen, het dosijn tegens 4
st, maeket 16 st, maeket te saemen 7 gl en 8 st.
heeft sijn anvanck weer genomen op maendach den 29 september en doe 5 daegen gearbeidet, an
vrijdach weer absent geweest.
nu maendach den 6 october weer angevangen.
1690 den 8 october voor Esken gekoft vier elle en een ferendeel kleurde bomsijde, de elle tegens
7 st, is 30 st min een oortien, noch voor Esken gekoft 200 latten nagels, voor het hondert gegeven
4 st, is 8 st.
Esken van dese weecke weer sestehalve dagh hiet timmeren geweest tot den elften october
incluys, vrijdach een halven dach absent geweest.
donderdach sijnde den 16 october weer angevangen, maendach dingsdach en wonsdach absent
geweest doe hij na sijn susters brullofte was te Lochem in Gelderlandt.
donderdach vrijdach saterdach weer getimmert, bint weer drie daegen tot den 18 october.
maendach tot den 26 october weer angevangen en die geheele weecke weer getimmert op een
halven dagh na, bint weer sestehalve dagh tot den 25 october incluys.
Esken maendach sijnde den 3 november weer angevangen.
dingsdach wonsdach, donderdach was het bedach, vrijdach te middach weer angevangen en
saterdach, bint weer vijftehalve dagh.
Esken oock eenen nijen haspel voor mijn vrouwe gemaeckt, wil daervoor hebben sestyn stuyvers
en een nije kerckstove voor mij gemaeckt, wil daervoor hebben 8 st.
1690 den 10 november met Esken Egberts timmerman alles klaer afgereeckent tot op dese dagh
toe, soo van holt dat hij van mij gekregen heeft als van gelt, alsmede dat ick hem tot Deventer
gekoft hebbe is oock met afgereeckent en dat ick hem betaelt hebbe en die plancken die hij van
mij gekregen heeft zijn oock met afgereeckent, edoch van alles wat naeme het hebben mach, soo
is bij afreeckeninge bevonden de betalinghe afgetrocken dat ick Esken tot op desen dach toe
schuldigh blijve de somma van drieentwintigh guldens, dito 23 gl, maer Esken koomt noch van
mij toe een peppele die soo goet moet wesen als daer het storckenest in sit of anders moet ick
Esken die na die weerdye betaelen en soo wij die koop niet maecken en konnen soo moet Esken
sijn peppele weer nemen, wat angaet die peppele die heeft Esken den 21 jan. 1692 gehouwen soo
dat die nu betaelt is.
dese 23 gl Esken den 2 febr. 1699 betaelt.
Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam.
Esken voor mij en mijn mama verleden somer an het Speeckenbrinck en Boomjans huys
gearbeidet 12 daegen, daeges 8 st, beloopt 4 gl 16 st, noch na den tijt 5 daegen, daeges 6 st,
beloopt 1 gl 10 st, te samen ses guldens en ses stuyvers.
noch den 30 october voor mij en mijn mama derdehalve dach an het Kroeshoop getimmert, moet
ick en mijn mama elck half betaelen, heeft des daeges 6 st, is 15 st, maeket te saemen 7 gl 1 st.
1691 den 13 jan. Esken weer 4 daegen hier getimmert, is geweest soe hij die peppelen heeft
behouwen, heeft des daeges 6 st, maeket 24 st, is 1 gl 4 st.
1691 den 15 febr. Esken gedaen 3 gl op reeckeninge.
1691 den 16 febr. Esken hier weer een halven dach timmeren geweest.
1691 den 16 febr. Esken van mij twee eecken holties gekregen, het eene sal hij voor geven eenen
gulden en het ander 12 st, is 32 st.
1691 den 9 meert Esken hier weer een halven dach timmeren geweest, moet ick een schoft toe
betaelen en die Kneunnick een schoft omdat hij an die Kneunnicks hofken een schoft gearbeidet
heeft.

1691 den 12 meert Esken hier weer een dach timmeren geweest.
1691 den 25 meert Esken hier weer een dagh timmeren geweest.
1691 den 27 meert Esken hier weer een schoft van acht uir timmeren geweest.
noch Esken weer den 28 meert een schoft an dat hecke voor het nije landt bij het Kroeshoop
timmeren geweest, smorgens voor acht uir en heeft daer een nijen pael toegedaen, moet men
vraegen wat hij daer voor hebben wil.
1691 den 1 maiy Esken verkoft die twee schaelen voor 3 gl 5 st die in het waegenhuys gelegen
hebben.
Esken verleden 3 schoft van een dagh hier timmeren geweest, noch Esken maendach sijnde den
elften maey om acht uiren gekoomen doe hij die waegen wol maecken, te weten die barlijn en die
geheele weecke daer an getimmert en Esken heeft daer drie paer nije armen toe gedaen, het paer
armen moet kosten 15 st, maeket an gelt 45 st.
nu maendach sijnde den 18 maey weer angevangen en die geheele weecke vijftehalve dach
getimmert donderdach en een saterdach en na de middach absent geweest, dingsdach absent
geweest anders die geheele weecke weer getimmert, bint 5 daegen.
nu dingsdach sijnde den 2 juny weer angevangen en die geheele weecke weer getimmert, bint
weer 5 daegen.
nu maendach sijnde den 8 juny weer angevangen, dingsdach daer niet geweest, die geheele
weecke daer weer getimmert, bint weer 5 daegen.
nu maendach sijnde den 15 juny weer angevangen, voor Esken gekoft een troefele om te
messelen, daer voor gegeven 16 st en die geheele weecke daer weer getimmert, bint ses daegen.
voor Esken verleden tot Deventer gekoft 200 latten naegels, voor het 100 gegeven 4 st, is 8 st,
maer Esken seght dat ick hem verleden noch 50 latten naegels bin schuldich gebleven, is dan
maer anderthalf hondert, is een schillinck.
1691 den 12 july Esken van Deventer met gebracht hondert solder naegels, daervoor gegeven 6 st
en tweehondert latten naegels, voor het hondert gegeven 4 st, is te saemen 14 st.
1691 den 15 augustus Esken hier derdehalve dagh getimmert, is een gulden.
Esken den 9 en den 10 october getimmert, bin 2 winterdaegen.
nu den 1 october op maendach weer angevangen en een dingsdach oock getimmert, 2 daegen
timmeren geweest, is 12 st.
1690 den 10 april Esken Egberts Heyinck een jaer gehuert, sal hem daervoor geven twintigh
guldens, maecket 30 gl met twee paer schoenen.
1690 den elften october doe Esken na Aelties brullofte is gegaen hem doe gedaen eenen gulden
op sijn loon, soo hij noch eerst verdienen sal op paschen 1691.
1690 den 25 october voor Esken voor een feerdelen jaers hoeftgelt an Poel Berent betaelt
tyndehalve stuyver, soo verschenen is geweest van maert tot junius.
1691 den 3 jan. voor Esken voor een feerdelen jaers hoeftgelt an die pachter van Rijsen betaelt
twee schillingen, soo verschenen was den 30 sept.
1691 den 16 febr. voor Esken voor een feerdelen jaers hoeftgelt an die pachter van Rijsen betaelt
twee schillingen, soo verschenen was op kersemisse 1690.
1691 den 23 april doe Esken uyt die huere is gegaen mijn vrouwe hem doe gedaen 35 st voor een
paer schoenen.
1691 den 16 augustus voor Esken an Poel Berent betaelt voor hoeftgelt elf st en een half voor die
vier eerste maenden verschenen jan. febr. meert en april.
1692 den 6 jan. Esken gedaen een gulden op reeckeninge, noch Esken voor dat eene paer
schoenen 30 st soo hem noch toequam.

1692 den 18 september met Esken die gewesene knecht gereeckent en het hoeftgelt met dat ander
gelt, soo hij gekregen hadde ad 4 gl 8 st, afgetrocken, soo is bij afreeckeninge bevonden dat ick
Esken bin schuldigh gebleven dat eene paer schoenen daer ingereeckent die somma van 27 gl 8 st
en dat selvige hem voort betaelt tot op desen dach toe, edoch van alles wat naeme het hebben
mach niet uytbescheiden.
1700 den 7 septemb. Esken Egberts en Jan Vinckers .......
5 regels onleesbaar .........
1700 den 20 sept. ........... Esken en Jan Vinckers ......... Weldam is geweest en Jan Vinckers oock
vrijdach een uir ......... van sijn huys heeft gehaelt en heeft die nae het Modder gebracht, dit bent
die laeste sommerdaegen.
Esken en Jan Vinckers hier weer 6 daegen timmeren geweest op een schoft ......, Esken die schoft
nae het Weldam doe saeterdages is geweest, dit bent 4 winterdaegen weer, Esken hier weer drie
daegen .......... en Jan Vinckers sijn knecht 3 daegen tot den 8 en 9 oct. incluysnu te saemen 21 u
te saemen 21 gl 10 st en 8 penn, dito enentwintigh keiser guldens tyn stuyvers en acht penninge.
1700 den14 octob. Esken en sijn knecht Jan Vinckers hier weer 6 daegen timmeren geweest tot
den 19 octob. incluys gereeckent, bint winterdaegen.
1700 den 16 novemb. Jan Vinckers hier weer een halven winterdach getimmert, is 3 st.
1700 den 18 novemb. Esken hier weer eenen dach timmeren geweest, is 6 st.
1700 den 18 novemb. Jan Vinckers weer eenen halven dach an die Vincke sijn kaemer getimmert
an die bovendeuren, is weer 3 st.
1700 den 21 novemb. Esken hier weer eenen halven dach timmeren geweest, is 3 st.
1701 den 14 jan. Jan Vinckers hier 3 schoft timmeren geweest, is vijftehalve st.
1701 den 27 jan. Esken hier weer 3 schoft timmeren geweest, doe hij mij die berlijn weer heeft
gemaeckt en den 28 eenen heelen dach getimmert, is 7 schoft, te saemen maecket elftehalve
stuyver, tegens 6 st daeges.
1701 den 26 meert Jan Vinckers hier weer 3 schoft timmeren geweest, is geweest doe hij die 2
voorraeden an die berlijn heeft te passe an gemaeckt, is die laeste winterdach, is vijftehalve
stuyver.
1701 den 17 maiy Esken gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 30 st, is 3 gl.
1701 den 18 juny Esken met sijn knecht Jan Vinckers hier weer eenen dach timmeren geweest, is
geweest doe sij den bergh weer wat geholpen hebben en oock die sluyse weer waeterdichte
hebben gemaeckt, soo Esken meent is die eerste somerdach weer.
1701 den 3 july Esken gedaen 12 gl op reeckeninge.
1701 den 18 july Esken mij een nijen kruiwaegen gemaeckt, sal kosten 2 gl of 36 st, soo Esken
mij voor desen heeft ........
1701 den 25 july Esken hier een schoft timmeren geweest doe oock die nije roeden an die
boerenwaegen heeft te passe gemaeckt en 3 gl betaelt.
Jan Vinckers hier weer 5 winterdaegen timmeren geweest tot den 6 octob. incluys.
Noch weer eenen dach getimmert, bent 6 daegen, noch weer eenen dach getimmert, in allens 7
winterdaege.
noch weer eenen dach getimmert, bent dan te saemen 8 daegen.
noch Esken en Jan Vinckers elck eenen dach het schip geteert en gestoppet.
Esken hier weer 3 daegen en een schoft getimmert, 7 schoft na het Weldam geweest, was anders
5 daegen geweest en Jan Vinckers hier oock getimmert en bomen dael gehouwen 5 daegen,
wonsdach was het bededach tot den 5 novemb. incluys.
Esken hier weer 4 daegen timmeren geweest en Jan Vinckers 6 daegen tot den 12 nov. incluys.

den 4 decemb. Esken op reeckeninge gedaen 30 gl st 8 penn.
4 regels onleesbaar ........

............ vijftehalve dach timmeren geweest, is 1 gl 7 st en sijn knecht Jan Vinckers 4 daegen, is 1
gl 4 st, is te saemen 2 gl 11 st, te saemen 8 gl 6 st 8 penningen.
Esken en Jan Vinckers sijn knecht hier weer elck 5 daegen en een schoft timmeren geweest, is 28
st 8 penningen, maecket in het geheel 57 st, is 2 gl en 17 st, facit 11 gl 3 st 8 penningen.
1702 den 22 febr. Jan Vinckers weer 2 daegen hier timmeren geweest, is des daeges 6 st, is 12 st.
1702 den 10 meert Jan Vinckers hier weer enen dach timmeren geweest, is geweest doe hij dat
enspan weer gemaeckt heeft dat door ongeluck gebroocken was, is 6 st.
Jan Vinckers hier weer eenen dach timmeren geweest den 21 april 1702, is 7 of 8 st.
in mijn afwesen na Deventer Esken hier weer 2 daegen getimmert, is 16 st, noch Esken hier weer
4 daegen en een schoft timmeren geweest.
1702 den 11 sept. Esken hier weer een halven dach timmeren geweest, is geweest doe hij mij die
flegele gemaeckt heeft, is 4 st.
1702 den 18 decemb. Esken hier weer drie winterdaegen timmeren geweest, heeft daeges 6 st, is
18 st.
1703 den 7 april Esken hier 5 daegen en een schoft timmeren geweest, heeft daeges 6 st, maecket
an gelt 31 en een half, is geweest voor paschen.
1703 den 10 april Esken hier weer enen dach timmeren geweest, is die eerste dach na paschen, is
gelove ick 8 st.
Esken sijn knecht hier weer 5 daegen timmeren geweest en Esken 2 daegen en een schoft, 8 st
daeges, is 18 st buiten die knecht.
1703 den 12 maiy Esken hier weer 3 schoft met sijn knecht timmeren geweest, is weer 6 st buiten
die knecht.
1703 den 14 maiy Esken met sijn knecht hier weer enen dach timmeren geweest, is weer 8 st
buiten die knecht.
Esken van Deventer met gebracht derdehalf elle kleurde sarsy, die elle voor gegeven 18 st,
maecket 2 gl en 5 st, noch twee filen gekoft voor sevendehalve stuyver, macket te saemen
tweeenvijftighstehalve stuyver.
Esken hier weer wesen timmeren 2 daegen min een schoft .... hij da holt an te wijsen na het
Wegreeff en sijn knecht is daer in mijn sieck geweest twee en halve dach, is Esken sijn
arbeitsloon 14 st.
1703 den 15 junius Esken met die knecht hier weer enen dach timmeren geweest, is weer 8 st
sonder die knecht.
1703 den 22 juny Esken door Aele Vinckers laten haelen een schepel boeckweite, is 1 gl, doe
Esken verleden met mijn waegen na Deventer waer Esken van vrouw Sluiters op mijn
reeckeninge gekoft twee posten, die eene post van 11 gl 4 st en die twede post van 3 gl 12 st,
maecket in allens 14 gl en 16 st.
1703 den 17 july Esken met die knecht hier weer anderthalven dach timmeren geweest, doe hij
die kersenledder heeft gemaeckt, is 12 st sonder die knecht.
1703 den 22 july Esken mij een nije achterploegh gemaeckt, seght dat hij daervoor hebben moet
2 gl soo een ander hem oock moet geven.
1703 den 17 augustus Esken met sijn knecht ............ timmeren geweest, is daeges sonder die
knecht 8 st, maecket 16 st.
1703 den 23 augustus Esken met die knecht hier weer 3 daegen timmeren geweest, sonder die
knecht daeges 8 st, is 2 gl.
1703 den 14 sept. Esken hier weer 4 daegen timmeren geweest, daeges 8 st en die knecht Arent 3

daegen en een schoft, 3 schoft Jan Vinckers helpen saegen van het nije lant.
1703 den 15 sept. Esken laeten haelen door sijn knecht Arent een schepel boeckweite, moet mij
daervoor geven 1 gl.
1703 den 6 october Esken met sijn knecht Arent hier weer 3 daegen timmeren geweest, bent die
eerste winterdaegen weer, des daeges 6 st, is 18 st sonder die knecht.
1703 den 29 novemb. Esken door sijn knecht Arent laeten haelen 2 schepel boeckweite, het
schepel 1 gl, bent 2 gl.
Esken van mij voor tyn guldens hoeilant gepacht verleden somer, moet oock afgereeckent
worden volgens geassigneerde hant daer van.
1703 den 4 decemb. Esken hier weer 2 winterdaegen timmeren geweest, is geweest doe hij wat
nije staven heeft gemaeckt, heeft des daeges 6 st, bent weer 12 st.
1703 den 20 decemb. Esken met sijn knecht weer 2 daegen na Elsen geweest om die bomen te
haelen die door die wint gevallen waeren, buiten sijn knecht is 12 st.
1704 den 26 febr. Esken met sijn knecht weer enen halven dach met mij geweest om grontholt te
houwen en op Speeckenbrinck gebracht, is 3 st buiten die knecht.
1704 den 27 febr. Esken bij sijn knecht Arent gesonden een schepel boeckweite, moet kosten 1
gl.
1704 den 28 febr. Esken met sijn knecht Arent weer enen dach met mij na Elsen geweest, is
sonder die knecht 6 st.
1704 den 23 april Esken gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 1 gl, Esken an
het Speeckenbrinck gearbeidet doe het grontholt geleght is een halven dach, is 4 st en Esken sijn
knecht 5 daegen, des daeges 6 st en die winden des daeges 6 st, is in die 5 daegen 1 gl 10 st, te
samen 3 gl en 4 st.
1704 den 29 july Esken met sijn knecht enen dach na Elsen geweest, is 8 st sonder die knecht en
met die knecht 6 st, is 14 st.
Esken een dootkiste voor mijn salige soon Wolter Christoffer gemaeckt, moet kosten 5 gl.
Esken voor mij na Goor geweest om het graf weer op te maecken en weer toe te leggen, moet
daervoor hebben 25 st van mijn salige soon Wolter Christoffer.
1704 den 27 augustus Esken verpachtet in prasentie van Boomjan een dachwerck sijnde het sesde
deel uyt die grote maet voor het jaer 1704 en sal mij van geven 5 gl 17 st 3 doeiten, is die geheele
maet tegens 35 gl gereeckent voor dese reise, alsmede moet Esken mij oock geven een paer
hoenders tot die maet toe, dat paer hoenders heeft Esken mij betaelt den 28 decemb. 1704 door
sijn knecht.
1705 den 16 april Esken laeten haelen door sijn knecht 2 schepel boeckweite, het schepel tegens
1 gl, is 2 gl.
in mijn afwesen na Harderwijck Esken gehaelt twee schepel rogge, het schepel tegens 26 st, is 52
st, is 2 gl 12 st.
1705 den 1 juny met Esken Egberts timmerman alles tot op desen dach toe klaer afgereeckent het
geene hij van mij met sijn knecht van timmeren verdient hadde, edoch van allens wat naeme het
hebben mach niet uytbescheiden, tot op desen huidigen dach toe, ben suiver ben schuldigh
gebleven die somma van vier en seventigh guldens en vijftyn stuyvers, dito 74 gl 15 st.
die winden zijn oock met betaelt en bereeckent ad 47 st met het achterheer en den schimmel 13
st, te saemen 3 gl.
Actum Weghdam als boven oorkont onse handen Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam,
Esken Egberts.
in dese laeste reeckeninge is vergeten die dootkiste van mijn salige soon Wolter Christoffer, moet
kosten 5 gl, facit in allens 79 gl 15 st.

1705 den 20 july Esken door sijn knecht laeten haelen een schepel rogge, moet kosten 26 st.
1705 den 20 augustus Esken met sijn knecht hier weer 3 daegen an die sluisen timmeren geweest,
heeft daeges voor hem 8 st en die knecht gelove ick 6 st, is 14 st daeges, is 42 st, is 2 gl en 2 st.
1705 den 26 augustus Esken met sijn knecht hier weer 3 daegen an die sluise getimmert, daeges
14 st, is 42 st, is 2 gl en 2 st.
1705 den 31 augustus Esken gesonden bij sijn knecht een schepel boeckweite, moet mij daervoor
geven 1 gl.
1705 den 12 octob. Esken gedaen een mudde rogge, het schepel tegens 26 st, maecket an gelt 5 gl
en 4 st.
1705 den 18 decemb. Esken door sijn knecht laeten haelen 5 schepel boeckweite, het schepel
tegens 1 gl, bent 5 gl.
1706 den 12 jan. Esken den timmerman op Jan Vinckers sijn reeckeninge laten korten 16 gl 4 st,
dito sestyn guldens en vier stuyvers, het welcke mij op het geene ick Esken noch schuldigh ben,
moet goetgedaen worden.
ick ben Esken den timmerman in allens schuldigh drientaggentigh caroli guldens en negentyn
stuyvers, dito 83 gl 19 st en Esken heeft an rogge en boeckweite alsmede die 16 gl 4 st van Jan
Vinckers per assignatie op Esken den timmerman, dat het sich in allens beloopt en door mij op
die reeckeninge van 83 gl 19 st betaelt is achtentwintigh caroli guldens en viertyn stuyvers, dito
28 gl 14 st, dese 28 gl 14 st afgetrocken van 83 gl 19 st, soo soude ick Esken den timmerman
zuiver schuldigh blijven die somma van vivenvijftigh caroli guldens en vijf stuyvers, dito 55 gl 5
st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1706 den 18 meert voor Esken die timmerman an monsieur Boreas angenomen te betaelen die
somma van 21 gl 15 st 10 penn, dito enentwintigh caroli guldens vijftyn stuyvers tyn penningen,
dese voorseide somma moet op Esken sijn reeckeninge geliquideert en vermindert worden, noch
toekomen.
dit afgetrocken soo soude Esken die timmerman van mij die somma van 33 gl 19 st 4 penn, dito
driendartigh caroli guldens negentyn stuyvers en vier penningen noch op desen dach toe noch
resteren.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1706 den 12 april Esken door sijn knecht laeten haelen een schepel boeckweite, moet daervoor
geven 1 gl.
1706 den 28 augustus Esken door sijn knecht laeten haelen 6 schepel rogge, het schepel tegens 22
st, is 6 gl en 12 st op reeckeninge.
1706 den 16 sept. Esken met sijn knecht hier getimmert an mijn kuiswaegen 4 daegen voor hem 8
st en voor die knecht 7 st, is 2 gl.
1706 den 22 sept. Esken doe die raeden van die kuiswaegen tot Goer is angepast, hier geweest of
getimmert een halven dach, is 4 st.
Esken mij een nije barchschroeve gemaeckt, seght dat hij daervan hebben moet 2 gl.
1706 den 13 decemb. Esken den timmerman gedaen een mudde boeckweite, het schepel tegens 1
gl, bent 4 gl.
1707 den 10 meert Esken den timmerman door sijn knecht laeten haelen 2 schepel rogge, het
schepel 1 gl, bent 2 gl.
1707 den 8 april Esken hier weer een halven dach gemesselt, is 3 st, noch weer een halven dach
gemesselt, is 3 st, is nu te saemen 6 st.
1707 den 9 april Esken gedaen 3 schepel rogge, het schepel tegens 1 gl, bent 3 gl op reeckeninge.
1707 den 19 maiy Esken hier weer enen somerdach getimmert, is 8 st.

1707 den 1 juny Esken hier weer enen dach an die koutse timmeren geweest, is 8 st.
1707 den 3 juny Esken hier weer enen dach timmeren geweest, is 8 st.
1707 den 17 junius Esken sijn vrouwe hier van dan gehaelt een schepel rogge, moet kosten 1 gl.
1707 den 5 augustus Esken sijn vrouwe hier van dan gehaelt anderthalf schepel rogge, het
schepel 1 gl, is 1 gl 10 st.
1708 den 25 april Esken laeten haelen bij sijn knecht een schepel boeckweite, moet kosten 16 st,
hierop door mij betaelt an rogge en boeckweite 19 gl 18 st en Esken sijn dachuir, als anders dat
hem weer van mij toequam, bedroegh sich 6 gl 14 st, dese 6 gl 14 st bijgedaen bij die 33 gl 19 st
6 penn, bedraeght sich 40 gl 3 st 6 penn.
dese 19 gl 18 st afgetrocken van 40 gl 3 st 6 penn, soo soude Esken dan noch van mij toekomen
20 gl 5 st 6 penn.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1708 den 4 en den 5 may Esken hier weer 2 daegen an het schip getimmert, heeft des daeges 8 st,
is 16 st.
1708 den 11 maiy Esken sijn vrouw hier van dan gehaelt een schepel boeckweite, moet kosten 16
st, daer mede bent die 2 daegen timmeren van het schip mede betaelt.
1708 den 8 augustus Esken mij weer gemaeckt een nije barghschroeve van mijn holt, seght dat hij
daer van hebben moet het aldernaeste 25 st, is 1 gl en 5 st, ick segge van 1 gl, rest dan noch van
mij 21 gl 5 st 6 penn.
1709 den 10 octob. Esken hier geweest messelen 3 daegen en een schoft, heeft des daeges 6 st, is
19 st 8 penn, is te saemen 22 gl 4 st 10 penningen.
2 regels onleesbaar ........
... is 15 st, is allens 35 st, is 1 gl 15 st, is allens dat ick den timmerman Esken schuldigh ben 23 gl
19 st 10 penningen, dito drieentwintigh kaiser guldens en negentyn stuyvers en tyn penningen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
is geweest doe den nienbalcken in mijn bouwhuys is geleghtet, noch voor schroeven en winden
reeckent Esken den timmerman 4 schillingen, is 1 gl en 4 st, is nu in allens dat ick Esken den
timmerman schuldigh ben 25 gl 3 st 10 penningen, dito viventwintigh keiser guldens drie
stuyvers en tyn penningen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1711 den 4 april Esken sijn knecht hier van dan gehaelt 2 schepel boeckweite, moet mij voor het
schepel geven 25 st, is 2 gl 10 st, rest noch 22 gl 13 st 10 penningen.
1712 den 7 maiy Esken hier van dan gehaelt 2 schepel rogge, het schepel 30 st, is 3 gl,
afgetrocken van 22 gl 13 st, rest noch 19 gl 13 st 10 penningen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1712 den 27 julius Eskens vrouw hier van dan gehaelt 2 schepel rogge, het schepel tegens 30 st,
is 3 gl, afgetrocken van 19 gl 13 st 10 penn, rest Esken dan noch van mij 16 gl 13 st 10 penn,
segge sestyn guldens dartyn stuyvers en tyn penningen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1712 den 5 augustus is Esken den timmerman in den heere ontslaepen soo dat ick dese 16 gl 13 st
10 penn an die kinderen schuldigh blijven.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 27 april salige Eskens vrouwe hier van dan gehaelt een schepel boeckweite, moet mij
voor het schepel geven 30 st, is 1 gl 10 st, afgetrocken van 16 gl 13 st 10 penningen, blijft noch
schuldigh 15 gl 3 st 10 penningen, dito vijftyn caroli guldens drie stuivers tyn penningen an die
erfgenaemen van salige Esken gewesene timmerman, als boven 15 gl 3 st 10 penn.

1697 hebbe ick Jan die knecht soo op Nieuwenhuys gewoont heeft van Paschen 1697 tot Paschen
1698 voor mijn bouwknecht gehuirt en sal hem geven in prasentie van Boomjan 28 daelders a 30
st het stuck, maer gheen toebaete.
voor Jan die knecht betaelt an Poel Berent een feerdelen jaers hoeftgelt ad 8 st en dat voor die
maenden mey juny en july.
1698 den 9 febr. voor Jan de knecht betaelt een halfjaer hooftgelt ad 16 st en dat tot den laesten
jan.1698 incluys, noch moet ick Jan die knecht korten een feerdelen jaers hoeftgelt ad 8 st en dat
voor de maenden febr. meerte en april, rest Jan die knecht an loon van mij 40 gl en 8 st.
1700 den 12 jan. Jan die knecht op sijn loon betaelt 20 gl 8st.
1701 den 12 juny Jan sijn resterende loon betaelt met 20 gl en 8 st, is hier met van allens voldaen.
1696 in april mijn vrouwe Aeltien van het Seldam voor bouwmeyt gehuirt van Paschen 1696 tot
1697 en sal verdienen 15 gl 10 st met een paer schoenen en een paer muilen.
1696 in junius mijn vrouwe voor Aeltien de bouwmeyt gekoft vierdendeel kaelmische, de elle 26
st, maecket 32 st en een half ellen belijnen, 34 st, maecket te saemen 3 gl.
1696 den 26 november voor Aeltien die bouwmaeget uytgeleght een half jaer hoeftgelt an die
bourmannen ad 16 st en dat tot die maenden october incluys.
1697 den 6 febr. voor Aeltien die bouwmaeget uytgeleght een vierdendeel jaer hoeftgelt an die
bourmannen ad 8 st en dat voor die maenden nov. dec. 1696 en jan. 1697.
1697 den 23 febr. Aele gedaen 6 st op haer loon.
met Aeltien gerekent so dat sij op haer lon hadde gekregen 5 gulden en 6 en een half maer nog
moeten het eene fierrendelige hoofgelt betalen en blive haer nu noch schuldick 7 gulden en hebbe
haer gegeven 3 gulden en 3 stuyver en een half stuiver en die schoenen en die muelen ben ock
betaelt.
an het olde Boom Jenneken wegens Aele gedaen 8 st op haer loon in die maent van october.
1698 den 10 meert Aele gedaen 6 gl en 12 st waer mede haer loon ten vollen betaelt is.
1697 Willemken uyt het darp van Diepenheim mijn vrouwe in prasentie van Warner te Relleker
een jaer gehuirt van Paschen 1697 tot Paschen 1698 en sal verdienen an gelt twintigh guldens met
een paer schoenen en een paer muilen met twee schorteldoecken.
voor Wilkem betaelt een veerdelen jaers hoeftgelt an Poel Berent ad 8 st en dat voor die maenden
mey juny en july, Wilkem gedaen 3 gl op haer loon.
1699 den 12 jan. Wilkem gedaen 6 gl 4 st soo dat haer loon nu betaelt is, noch een feerdelen jaers
hooftgelt daer bij gereeckent voor augustus sept. octob. is hier met in bereeckent soo dat Wilkem
haer loon nu betaelt is.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
Catharina cockmaegt, die bij Loi van Assen gewoont heeft, een jaer gehuirt voor cockenmeit en
sal van Paschen 1698 tot Paschen 1699 verdienen 15 gl.
1698 den 28 novemb. voor Catharina betaelt een half jaer hooftgelt an Poel Berent ad 16 st en dit
voor die maenden may juny en july augustus en sept. octob.
1699 den 15 april Catharina op haer loon gedaen 6 gl, den nijen sack soo sij verloren heeft moet
oock afgereeckent worden 1 gl, Catharina oock een paer muilen gekregen en een half jaer
hooftgelt ad 16 st en an Poel Berent betaelt.
mijn vrouwe Catharina weer gehuirt van Paschen 1699 tot Paschen 1700 en sal verdienen 10 gl
met een schorteldoeck, is anderthalf ellen doeck.
1700 den 3 .... .... noch weer een malle schillinck mijn vrouwe haer gedaen, den verloren sack ad

1 gl moet niet vergeten worden, het .. ad 10 st, een hallef jaer daerbij gereeckent en hetgeene
tevoren ... beloont sich an gelt 1 gl en vierdehalve st, soo soude haer noch toecomen 8 gl, dit is
betaelt.
1696 den 8 junius hebben wij Gertruydt van Delden een jaer voor minne gehuert en sal verdienen
40 gl met een paer muilen en is den 8 juny 1697 daer een jaer geweest, die muilen zijn haer
betaelt.
doe wij van Deventer quaemen in october mijn vrouwe voor die minne metgebracht een paer
halve wusen, kosten 16 st en den selvigen tijt oock een onderrock metgebracht 6 elle plets, die
elle 10 st, maecket 3 gl.
1696 den 26 novemb. voor die minne uytgeleght een vierdendeel jaers hoeftgelt ad 8 st en dat
voor die maenden augustus septemb. october an die bourmannen.
1697 den 1 febr. die minne gedaen 12 st op haer loon.
1697 den 6 febr. voor die minne uytgeleght an Poel Berent een vierdendeel jaers hooftgelt ad 8
st en dat voor die maenden nov. dec. 1696 en jan. 1697.
1697 den 1 april mijn vrouwe die minne twee malle schillingen gedaen op haer loon.
1697 den 25 juny met die minne gereeckent en het kindergelt met het hooftgelt en het verschot
afgetrocken, soo is bij afreeckeninge bevonden dat wij die minne zijn schuldigh gebleven 6 gls en
17 st en dat selvige is haer voort betaelt.
Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam.
1699 den 22 april Getruydt van Delden een jaer voor coockenmeyt gehuirt van Paschen 1699 tot
1700 en sal verdienen 25 gl met een paer muilen en een schorteldoeck.
1699 den 4 maey Geertruydt van Delden op haer toekoemende loon gedaen een half schepel
boeckweite, moet kosten 22 st en een half, is het schepel gereeckent tegens 45 st, noch quam mij
toe 5 st van lijn sayen, maecket te saemen 27 st en een half.
1699 den 24 maiy Geertruydt van Delden weer laeten haelen een half schepel boeckweite, moet
mij daervoor geven 25 st, is het schepel gereeckent op een rijcksdaelder.
1699 den 10 october Geertruydt doe sij wegh is gegaen haer gedaen op haer loon, noch moet haer
gekortet worden 16 st voor een halfen ..., is met het halve jaer wegh gegaen.
1699 den 14 novemb. voor Geertruydt betaelt een half jaer hooftgelt ad 16 st an Poel Berent en
dat voor die maenden mey juny july augustus septemb. october, dit is altemaele afgereeckent en
haer betaelt.
1700 hebbe een coke meyt gehuert met naemen Fenne van Paschen 1700 - 1701 en sal verdienen
22 gl en een paer schoenen en een paer muilen met een schorteldoeck.
1700 den 3 october mijn vrouwe an Fenne gedaen 6 caroli guldens op reeckeninge van haer loon
afgetrocken, een half jaer hoeftgelt ad 10 st als mede 38 st afgetrocken voor een paer schoenen,
soo Jan op die reeckeninge van Ottho Hilderinck op mijn reeckeninge hadde laeten setten en het
resterende loon ad 4 gl 12 op dato den 31 decemb. 1700 betaelt met die toebaete van dien, soo dat
Fenne haer loon nu ten vollen is betaelt, het hoefgelt is niet meer als 7 st, rest haer dan noch 3 st.
mijn vrouwe een keuckenmeyt met naemen Getruydt een jaer gehuert van den 20 maiy af, tot af
den laesten maiy af te reeckenen en sal verdienen 24 gl en een paer schoenen met een paer
muilen en een schorteldoeck.
1702 den 3 febr. betaelt voor Geertruydt een half jaer hooftgelt an Poel Berent te weten elf
stuyvers en dat voor die maenden maey junius julius augustus sept. october, mijn vrouwe an
Getruydt gedaen een gulden, noch weer gedaen 3 gl en 8 penningen, noch weer den 9 juny mijn

vrouwe an Getruydt gedaen 5 gl min 8 penningen, maecket dit tesaemen 9 gl.
1702 den 26 junius voor Getruydt betaelt an Poel Berent een half jaer hoeftgelt ad 14 st en 8 penn
en dat voor die maenden nov. dec. 1701 en jan. febr. meerte en april 1702, noch mijn vrouwe an
Getruydt getelt 3 goltguldens, maecket 4 gl en 4 st.
1703 den 2 maey met Getruydt afgereeckent en die betalinge met het hoeftgelt afgetrocken, soo is
bij afreeckinge bevonden dat ik Getruydt ben schuldigh gebleven die somma van 9 gl en
vijftyndehalve stuyver, met de schorteldoeck betaelt.
1702 den 26 maiy mijn vrouwe een keuckenmeyt gehuirt met naemen Clara van Tubbergen op
Herreveldts en sal in het jaer verdienen tyn daelders, is 15 gl met een paewr schoenen en een paer
muilen, twee hemden, twee schorteldoecken en een elle bredoeck, het hooftgelt is van
gesproocken moet sij betaelen, maer is bescheiden als sij niet weer in die huere gaet als sij nu
eens van ons mocht komen dat sij dan tot den 26 maiy moet dienen en soo sij in die huere weer
mocht gaen dan met den 1 maiy 1704 los te wesen.
1703 den 24 meert voor Clara an Poel Berent betaelt een half jaer hoeftgelt ad 13 st en dat voor
die maenden mey juni july augustus septemb. octob. volgens quitancie.
1703 den 29 april voor Claar afgesproocken bij monsieur Borrys daer sij waere voor gekoft heeft
te somma van twaelf guldens en acht stuyvers, noch 1 gl betaelt voor een paer muilen en een half
jaer hoeftgelt betaelt an Poel Berent 13 st, noch 6 st betaelt, maecket 15 gl, soo dat het gelt ad 15
gl nu is betaelt en die toebaete oock op twee schorteldoecken nae, dese 2 schorteldoecken mijn
vrouwe an Claer betaelt.
mijn vrouwe gehuirt Engele van Groll tot den eersten nov. 1703 en sal haer geven 5 gl met een
schorteldoeck, is derdehalve dach te laete gekomen moet weer naedienen, het hooftgelt is niet
van gesproocken, een feerdelen jaers hooftgelt Engele afgetrocken 7 st, rest haer dan noch 4 gl en
15 st en dat selvige is haer voort betaalt met den schorteldoeck, edoch van allens betaelt, an
vrouw Wessels betaelt 8 st, rest haer noch 5 st, dese 5 st betaelt.
1703 den 24 decemb. Engele hier weer gekomen en met mijn vrouw veraccordeert dat sij ons tot
an den 1 maey 1704 sal dienen voor koeckenmeit en sal verdienen acht guldens met een paer
muilen en een schorteldoeck soo sij voort gekregen heeft, het hooftgelt moet sij daer van
betaelen.
1704 den 19 jan. mijn meyt Engele 2 daegen verloft gegeeven om haer goet van Grolle te haelen,
is 4 daegen teyt geweest, moet 2 daegen weer nadienen, Engele noch weer anderthalven
uytgeweest moet soo veele weer nadienen, mijn vrouwe an Engele gedaen 2 malle schillingen is
11 st.
den 18 meert 1704 noch weer een mallen schillinck gedaen, is 5 st, noch weer gedaen 4 malle
schillingen, is 1 gl en 7 st.
1704 den 8 maiy met Engele gereeckent, het hooftgelt afgetrocken en sal 1 gl 13 st an Borrys
betaelen en an die snijder 2 gl, soo quam haer noch toe 2 gl en vierdehalve st en dat selvige haer
voort betaelt.
1703 mijn vrouw een coeckenmeyt gehuirt met naemen dochtelt Tonnegieters ons een jaer lanck
voor coeckenmeyt te dienen van maiy 1703 tot maiy 1704 en sal verdienen 22 gl met een paer
muilen, het hooftgelt is niet van gesproocken.
1703 den 6 novemb. ein koeckenmeit gehuert van Oortmarsum met naemen Anna Gesina om een
jaer bij ons te dienen voor koeckenmeit en alle werck dat daer voorvalt te doen en oock altijt

helpen dorschen en sal verdienen tyndehalve daelder a 30 st het stuck, maecket 14 gl en 5 st met
twee hemden, twee schorteldoecken en een elle bredoeck met een paer schoenen en een paer
muilen, het hoeftgelt is niet van gesproocken, moet sij betaelen van haer loon te weten van die 14
gl 5 st.
1704 den 4 maiy mijn vrouwe een coeckenmeit gehuirt met naemen Fenneken om ons een jaer
lanck te dienen en sal alle werck doen soo als het voorkoomt en sal verdienen 20 gl met een paer
muilen, met een hempt en een schorteldoeck, het hooftgelt is niet van gesproocken, moet sij
betaelen en is op dingsdach na Pinxteren 1704 is 13 maey in die huere gekomen, op dingsdach na
Pinxteren als men schrijft 1705 is Fenneken daer een jaer geweest, met een half jaer weer gegaen.
1704 den 5 novemb. Fenneken doe sij wegh is gegaen haer betaelt 2 ducatons, is 6 gl en 6 st op
reeckeninge, Fenne daerop laten maecken an monsieur Hilderinck een paer schoenen ad 26 st.
1705 den 21 julius an Poel Berent voor Fenneken betaelt een half jaer hoeftgelt ad 11 st
verschenen maiy junius julius augustus sept. octob. 1704, die minne een schillinck betaelt, rest
Fenneken dan noch 2 gl en 1 st, dese 2 gl eene st betaelt.
1704 den 4 novemb. heeft mijn vrouwe een coeckenmeit gehuert met naemen Berentien om ons
een jaer lanck te dienen tot den 4 novemb. 1705 incluys en is hier den 4 novemb. 1704 gekomen
en sal in het jaer verdienen twaelf slechte daelders a 30 st het stuck, maecket 18 guldens met een
paer muilen en een schorteldoeck, het hooftgelt is niet van gesproocken, moet sij van haer loon
betaelen.
1705 den 31 meert Berentien op mijn reeckeninge een paer schoenen bij monsieur Ottho
Hilderinck laeten maecken, moet kosten 26 st, Berentien gekoft 4 pont boomwolle, het pont elf st,
is 44 st, maecket 3 gl en 4 st.
1705 den 21 july voor Berentien betaelt een heel jaer hoeftgelt ad 24 st soo verschenen den
laesten april 1705 of den 1 maey 1705.
den 4 novemb. Berentien op reeckeninge gedaen 6 caroli guldens, dat paer muilen met den
schorteldoeck betaelt, dese betalinge beloopt sich 10 gl en 14 st, rest dan noch 7 gl 6 st.
1707 den 17 octob. Berentien op reeckeninge betaelt 4 gl en 8 st, dito vier guldens en acht
stuyvers, rest Berentien dan noch van mij 58 st, is 2 gl en 18 st.
1708 den 17 april Berentien haer man mijn vrouw betaelt 2 gl 18 st, soo dat haer loon nu ten
vollen betaelt is.
1704 den 9 novemb. mijn vrouw een kindermeisken van Grolle gehuert met namen Barta, een
half jaer tot den 1 maiy 1705 en sal alle werck soo het voorkoomt moeten doen en sal haer geven
7 gl sonder enigerhande toebaete, het hooftgelt is sij oock van ontlastet en vrij.
1705 den 30 meert Bartha op mijn reeckeninge een paer schoenen bij monsieur Ottho Hilderinck
laeten maecken, moet kosten 25 st.
1705 den 4 maei Bartha betaelt 5 gl en 14 st en 26 st wegens die schoenen afgetrocken, maecket
7 gls, soo dat haer loon ten vollen betaelt is.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1705 den 4 maei hiervan een briefken gegeven an Borrys om soo veel waere op mijn naeme te
halen ad 5 gl 14 st.
1705 den 4 octob. is hier een Frans meit met naemen Margaretha Piterman op het Weghdam in
die huise gekomen, soo mijn vrouwe gehuert heeft op sondach avont sijnde den 4 octob. 1705 en
sal verdienen 24 gl sonder eenigerhande toebaete, het hooftgelt is niet van gesproocken, soo sij

hooftgelt an die boermannen moet betaelen moet het haer an die 24 gl gekortet worden of so sij
als een refugie kan vrij wesen dan koomt haer die 24 gl toe sonder eenigerhande kortinge, als
men schrijft den 4 octob. 1706 is dat meisken daer een jaer geweest.
noch Margareta een paer schoenen gekregen van mijn dochter Lambertina voor 38 st, is 5 gl 18
st.
1706 den 20 maiy voor Margareta van Zwolle met gebracht 28 elle stof, half sijde, die elle 8 st,
facit 11 gl 4 st, die elf guldens en vier stuyvers op reeckeninge van haer verdiende loon, noch
moet ick 1 gl an meister Abel betaelen wegens Margaretha voornayen, noch heeft Margaretha een
paer muilen op mijn naeme van Ottho Hilderinck laeten maecken voor 1 gl, facit dit verschot 15
gl 2 st en Margaretha is anderthalf jaer hier geweest, jaerlyx 24 gl, is 36 st afgetrocken 15 gl 2 st,
rest Margaretha dan noch 20 gl 18 st maer dan wort haer gheen hooftgelt afgetrocken, noch heeft
Margareta gekregen een paer schoenen ad 26 st, is 1 gl 6 st, noch een paer muilen ad 1 gl, facit 2
gl en 6 st, dese 2 gl en 6 st afgetrocken van 20 gl 18 st, rest Margareta noch 18 gl 12 st.
1707 den 3 maey Margaretha Pietermandt doe sij wegh is gegaen haer ten assignatie gegeven tot
Deventer an monsieur Slechtebree ad tyn guldens, dito 10 gl, der selvigen dito Margaretha
Pietermandt oock gedaen 3 gl op reeckeninge, facit in allens 13 gl, dito dartyn guldens
afgetrocken van 18 gl 12 st, soo soude Margaretha Pietermandt noch toekomen 5 gl en 12 st, dito
vijf guldens en twaelf stuyvers.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
noch rest mij van Margaretha 8 st doe sij wat sol voor kopen, is niet geschiet, dese 8 st
afgetrocken van 5 gl en 12 st, rest haer niet meer als 5 gl en 4 st.
1709 den 15 octob. je consaise davoir van de monseur de Coverden troi escalin aconte ede ce qui
esdu a masiles, Marie Pettremend.
1709 den 15 octob. Margreten Pietermans moeder hierop betaelt op die 5 gl 4 st 3 malle
schillingen, is 16 st 8 penn, rest noch 4 gl 7 st 8 penn.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1706 den 19 juni voor mefroue vant Wegdam haer camenier Anne Marie een schoene gelappet
voor 3 st.
den 18 septemb. voor mefroue camenier een paer muile gelapp voor 2 st.
noch voor die camenier een paer muile gelapp voor 2 st den 15 januar.
noch den 26 februar voor die camenier een paer schoenen gelappt 4 st.
Totaal 11 st. Otto Hildrinck.
1687 den 7 augustus gekregen van die torfman 22 foer torf, hem dit foort betaelt met 13 guldens
en 15 stuyvers, maer doe bleven der op het veene noch twee foer staen, hebbe doe mijn peerden
en Luesluyckens peerden daer heene gehadt om die torf te haelen, maer mijn peerden binnen leeg
weer gekoomen en Leusluycken heeft omtrent noch een half foer van mijnen torf doe gekregen
en moet toekoomende jaer den torfman an mij vergoeden die torf met die vracht van dien.
1688 den 22 july die torfman van mij gekregen een kaere met hoei, sal daer voor geven drie
gulden en 15 st.
1688 den 20 september ick en die torfman dat verschil dat wij verleden hadden gedeelt, een sal
ick betaelen en een four sal hij schaede hebben en heeft mij nu van dit jaer gestoken 25 foer torf,
een foer holde ick na older gewoonte daer af, is nu 29 foer dat ick hem betaelen moet, heeft
hierop van mij gekregen drie guldens en 15 st an hoei.
noch 1688 den 23 september Leusluycken hem van minent wegen gedaen acht guldens, soo
soude hem noch resteren twe guldens en achtehalve stuyver.

1688 den 28 october die torfman bij sijn jonge gesant die twee guldens en achtehalve stuyver, soo
ick hem noch schuldigh was gebeleven, soo dat hij nu van die torf voldaen en betaelt is.
1689 den 13 augustus van die torfman gekregen 18 foer torf, een four holde daer af volgens older
gewoonte, blijft 17 foer, maeket an gelt 10 gl en dartyndehalve stuyver, die 10 gl en
dartyndehalve stuyver die torfman betaelt.
1690 in maiy van die torfman gekregen 25 foer torf, maeket an gelt vijftyn guldens en
dartyndehalve stuyver.
1690 den 27 july die torfman op reeckeninge gedaen tyn caroli guldens, rest hem noch vijf
guldens en dartyndehalve stuyver.
1690 den 26 october die torfman die resterende vijf guldens en dartyndehalve stuyver bij sijn
jonge gesonden, soo dat hij nu van die torf van allens is voldaen.
1691 den 2 july gekreegen van het feene 12 foer torf en daernae noch een foer Kroeshoop mij
gebracht, maeket 13 four torf.
1691 den 26 july Heuper mij noch een foer torf gebracht, maecket nu 14 foer torf dat ick in alles
van het feene gekregen hebbe.
1691 den 8 augustus weer van het feene gekregen vier foer torf, maeket in alles 18 foer torf.
noch Leusluycken te voren een foer torf van het feene gehaelt twelck hij heeft geholden en ick
betaelen moet, maeket in alles 19 foer torf.
1691 den 5 september hebbe ick met mijn peerden noch weer een foer torf van het feene gehaelt,
is nu te saemen 20 foer torf dat van het feene gehaelt is, bint 20 rijcksoorden, maeket vijf rijcksd.,
is 12 gl en 10 st.
1692 den 10 jan. die torfman bij sijn jonge ses guldens gesonden op reeckeninge.
1692 den 20 maey doe ick bij doe torfman bin geweest hen gedaen sevendehalve gulden soo dat
die torf nu betaelt is.
1692 den 25 augustus van het feene laeten haelen 13 foer torf.
1692 den 1 september weer van het feene gekregen acht foer torf.
1692 den 5 september weer een foer torf van het feene gekregen.
1692 den 9 september Fluttert mij weer een foer torf van het feene gehaelt.
1692 den elften september weer drie foer torf van het feene gekregen.
1692 den 2 october mijn peerden weer een foer torf van het feene gehaelt, maecket in alles 27
foer torf dat ick van het feene gekregen hebbe, bint 27 halve daelders, maecket an gelt 20 gl 5 st,
gelijck naderhant veraccordeert is het foer op een halven daelder.
1693 den 4 jan. die torfman op reeckeninge gedaen tyn guldens.
1693 den 4 meert die torfman gesant bij sijn soone tyn guldens waermede die torf nu betaelt is.
1693 den 25 july van die torfman in alles gekregen 24 foer torf van mijn feene te Haxbergen,
maeket 12 daelders, maecket an gelt 18 gl.
1694 den 23 febr. die torfman sijn soone gedaen tyn guldens op reeckeninge.
1694 den 9 maiy die torfman betaelt 8 gl soo hem noch toequam, soo dat die torfman nu betaelt
is.
1694 den 4 juny gekregen 8 foer torf van mijn feene te Haxbergen.
1694 den 26 juny weer van het feene gekregen 7 foer torf, noch weer 3 foer torf van mijn veene
te Haxbergen gekregen, maecket in alles 18 foer torf, maecket 9 daelders, is 13 gl 10 st
1694 den 30 decemb. die torfman sijn soone gedaen 5 gl 10 st op reeckeninge.
1695 den 2 juny die torfman sijn soone betaelt 8 gl soo dat die torf nu van allens betaelt is.
JHvCtW.
1688 den 22 july Leusluyken dat overige uit het nije dat daer noch stont en waste met eenige

grasoppers dat al gemaeit was voor dit jaer gelaeten voor sevendehalve gulden en heeft die
naeweyde oock van mij gekoft voor een daelder voor dit jaer, voor die naeweyde heeft hij mij een
foer torf gehaelt en die sevendehalve gulden van die maet belooft hij mij tegen Sontemarten of
ten lancksten tegens kersemis sonder faut te betaelen, dit alles voor dit jaere 1688.
1688 den 6 november Leusluycken met mij gemaeckt dat ick hem die grootste starcke van dit
winter hen tot maey sal voeren, sal mij daervan geven drie guldens en is daer bij hem noch
toegestaen dat die groote starcke 14 daege in die mey in mijn koeweide sal gaen weiden, maer die
twee kalver sal hij over een 14 daege weer haelen, heeft het met mij daervan niet gemaeckt, dit
alleene voor mijn memorie, wat angaet van die kalver heeft hij doe op die tijt weer gehaelt.
1688 den 10 december Leusluycken het nije verpachtet voor den tijt van ses navolgende jaeren
waervan het eerste jaer verschijnen sal Martini 1689 en sal mij daer jaerlyx van geven tyn gulden
en prompt op die geseyde tijt te betaelen en het geene hij verbeteren kan sal tot profijt in die tijt
van hem zijn, alsmede soo hij het horsken daer kan uytmaecken sal het in die ses jaer in eene
pacht hebben, edoch staet tot sijn keur om het selvige daer uyt te maecken of niet, dusverre
gepachtet tot het jaer 1694 incluys.
1690 den 4 febr. Leusluycken gebracht 53 stuck gaeren, sal voor het stuck geven vier st min een
oortien, maeket an gelt tyn gulden min twee st min een oortien, die pacht is betaelt op 2 st min
een oortien na soo op Suntemarten 1689 was verschenen, Leusluycken is mij oock noch
schuldigh een schepel en een half spint haever, was op het ander schepel te kort, doe weer
gekregen een mudde haever, hadde hem doe vijf schepel saey haever geleent.
1690 den 20 maiy Leusluycken het Goor verpachtet voor den tijt van ses jaeren en sal het eerste
jaer verschenen wesen op Martini 1690 en sal mij jaerlyx daervan geven een ducaton, een jaer
soo verschijnen sal op Martini 1690 ad een ducaton hebbe ick van Leusleuycken ontfangen,
verschint mij weer het tweede jaer op Martini 1691 ad een ducaton.
1690 den 27 october van Leusleuycken gekregen vijf magere gansen, het stuck tegens 5 st, is 25
st.
noch moet Leusluycken mij te vreden stellen van dat beest dat van foerjaer 1689 af in mijn weide
gegaen heeft tot den 6 november incluys, ick seide doe van een mudde haever en Leusleuycken
seide van drie schepel, trouwens wij sullen dat verschil wel vergelijcken.
1690 den 3 december van Leusluycken gekregen een mudde knollen, is een gulden gelijck de
anderen oock gekregen hebben en doe oock gebracht een opgehoopt schepel haever soo mama
mij geseght heeft.
1691 den 7 febr. Leusluycken mij gebracht vierdehalve gulden op reeckeninge.
1691 den 29 meert Leusluyckens Anna mij gebracht 3 gl en 6 st op reeckeninge.
1692 den 16 febr. van Leusluyckens Wolter ontfangen ses guldens en 12 st op reeckeninge.
1692 den 16 febr. met Leusleuyckens Wolter gereeckent tot op Sontemarten 1691 incluys soo van
het nije als van het Goor, soo is bij afreeckeninge bevonden dat Wolter mij schuldigh blijft 7 gl
en elf st en een blanck, maer het weiden van het beesken blijft in sijn geheel en moet bij het laeste
gelt oock betaelt worden.
1692 den 20 febr. van Hofste een hont gekoft, sal daervoor geven drie guldens het welcke
Leusluycken of Wolter wie het betaelen moet, op het resterende gelt sal gekortet worden en is
Hofste daermede soo veer te vreden.
1692 den 10 juny mijn mama en ick Leusluyckens Wolter en Hofste die halve maet van Jan
Wessels verpachtet voor den tijt van twee jaeren en sal ons daervan geven elck acht guldens met
een foer torf van onse veene te halen, met drie paer volwassenen pachthoenders, alles op Martini
te betaelen, maer bij faute van op die tijt gheen woort holdende, sal met een jaer los wesen, het
eerste jaer sal verschenen wesen op Suntemarten 1692 en het laetste op Suntemarten 1693,

hebben se nu een gulden elck minder, heeft altijt anders 9 gulden.
1692 den 28 juny Leusluyckens Anna mij gebracht 22 pont en een half boter, het pont is
bedongen voor vierdehalve stuyver, maecket an gelt 3 gl en 19 st, hierop hebbe ick een ducaton te
korten wegens eenen verkoften olden bergh soo door die wint in stucken gevallen was, dit
afgetrocken soo heeft Leusluycken mij 16 st overbetaelt.
dat weiden van het beesken is veraccordeert voor een mudde haever den 1 september over 14
daege te betalen.
1692 den 1 september Leusluycken Wolter mij dat olde soo Leusluycken an mij noch schuldigh
was van het nije en het Goor tot op desen dach toe betaelt met 4 gl en elf st, noch 35 st wegens
het weiden van het peert betaelt, maeket te saemen twee ducatons, sijnde 6 gl 6 st, uytgenomen
een mudde haever soo hij mij van het weiden van het beesken schuldigh blijft, over 14 daegen te
betaelen.
1692 den 1 september Hofste en Leusluyckens Wolter mij een foer torf van mijn veene gehaelt
soo op die maet toebescheyden jaerlyx was, soo op Suntemarten 1692 verschijnen sal.
1692 den 6 september Leusluyckens Anna mijn vrouwe gebracht 24 pont en een half boter, het
pont is bedongen voor vierdehalve stuyver, beloopt an gelt 4 gl 3 st en 6 doeiten.
1692 den elften september Leusluyckens Wolter mij dat mudde haever wegens het weiden van
dat beesken betaelt.
1692 den 1 november Leusluyckens knecht mij gebracht 4 magere gansen, sal voor het stucke
geven een schillinck, bint 4 schillingen.
1692 den 12 november Leusluyckens Anna mij gebracht 21 pont en een half boter, sal voor het
pont geven 4 st, beloopt sich an gelt 4 gl en 6 st.
1692 den 12 november met Leusluycken en Anna sijn vrouwe gereeckent van het nije en van het
Goor tot Suntemarten 1692 incluys, mij quam toe 13 gl 3 st en Leusluycken hadde met waere
betaelt tyn gulden 9 st en 6 doeiten, dit afgetrocken van die 13 gl 3 st, soo soude mij noch
toekomen 53 st en een oortien, dese 53 st en een oortien heeft Leusluycken mij betaelt.
1692 den 15 november Leusluyckens Wolter mij gebracht op reeckeninge van mijn halve maet
13 pont boter, het pont is bedongen voor 4 st, maecket an gelt 52 st.
1692 den 18 december Lies in die Heufte gebracht vijf guldens en 7 st, waervan ick die
halfscheyt weer gekregen hebbe, te weten 53 st en een half en doe oock voor mijn part gekregen
een paer hoenders.
1693 den 31 jan. Leusluycken Wolter mij gebracht 14 pont min een feerendeel boter, het pont
tegens 4 st, maecket an gelt 55 st, maecket te samen 5 gl 7 st, soo dat mijn part van het jaer 1692
nu betaelt is wegens die halve Jan Wessels maet op Suntemarten verschenen, maer rest mij noch
een hoen.
1693 den 30 juny Leusluyckens Anna mijn vrouwe gebracht 28 pont boter, sal voor het pont
geven 4 st, maecket an gelt 5 gl 12 st.
1693 den 26 november van Lies wegens Leusluyckens Wolter ontfangen een paer hoenders, rest
mij noch een paer hoenders van Sontemarten 1693.
1693 den 27 december Leusluycken an mijn vrouwe gebracht 5 gl en 8 st, maecket te samen elf
guldens op reeckeninge.
1694 den 17 meert Leusluycken mij gebracht 2 gl en 3 st, maecket te samen 13 gl 3 st, soo dat die
pacht van het Goor en van het nije tot Martini 1693 incluys is betaelt.
1694 den 25 juny Leusluyckens Anna mijn vrouwe gebracht 40 pont boter, het pont is bedongen
voor 4 st, maecket an gelt 8 gl.
1694 den 29 july van Leusluyckens Wolter gekregen die 8 gl soo hij mij wegens die maet noch
schuldigh was, maer rest mij noch daervan 3 hoenderen.

1694 den 30 october Leusluycken mij gebracht 4 magere gansen, het stucke voor enen schillinck,
bent 4 schillingen, maeket 1 gl 4 st, maecket in alles 9 gl en 4 st, rest mij dan noch 3 gl en 19 st
tot Martini 1694, Leusluyckens Wolter heeft mij die 3 hoenderen den 1 nov. 1694 betaelt.
1694 den 23 decemb. Leusluycken mij gebracht 3 gl en 19 st, waermede ick dan voldaen ben tot
Martini 1694 incluys, an het Goor heeft Leusluycken noch een jaer an tot Martini 1695 ad een
ducaton sijnde 3 gl 3 st.
1695 den 25 maiy Leusluycken noch tot Sontemarten 1695 verpacht het nije voor een jaer en sal
mij daervan geven 14 gl en op Sontemarten 1695 precys die betalinge te doen.
Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam.
Leusluyckem met mij gemaeckt dat sijn peert met dat kleine vullen tot an Sontemarten 1695 in
mijn koeweide sullen gaen bij mijn koeien en oock in die etgarde, daer sal hij mij van geven 6 gl
en op Sontemarten 1695 die betalinge te doen.
Datum Weghdam den 30 junius 1695 Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam.
1695 in augustus Leusluycken mijn vrouwe gebracht 37 pont boter, het pont is bedongen voor 3
st, maecket an gelt 5 gl en 11 st.
1695 den 5 december met Leusluycken gereeckent van het nije en van het Goor, alsmede van het
peerde weiden tot Sontemarten 1695 incluys, soo is bij afreeckeninge bevonden die betalinge
afgetrocken sijnde, dat Leusluycken mij op huiden schuldig blijft die somma van acht guldens en
een stuyver, dito 8 gl 1 st.
Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam.
1695 den 19 december Leusluycken mij op reeckeninge gebracht 4 gl en 3 st, rest mij noch 3 gl
en 18 st.
1696 den 22 jan. Leusluycken mij die 18 st betaelt soo dat wij nu tot Sontemarten 1695 effen
zijn.
Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam.
1696 den 18 junius Leusluycken het nije verpachtet voor den tijt van 6 jaeren en met 3 jaeren
malkanderen te moegen opseggen en sal mij jaerlyx daer van geven 14 gl 10 st met een paer
volwassene pachthoenders, de eerste pacht sal verschenen wesen op Sontemarten 1696 maer soo
het mochte gebeuren dat ick het Weghdam niet langer mochte holden, soo sal het met
Sontemarten 1696 uyt zijn, maer sich gheen holt te kruigen, soo wel weeck als hart, wat tot die
vruchte van doen is, sal ick hem wijsen en den graeven soo tusschen ons beiden ligt an die
broeckmaet en an het nije sullen wij laten opgraeven en an beiden sijden half moeten becostigen,
dit zijn wij soo overkomen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1697 den 29 jan. van Leusluycken ontfangen 14 gl 10 st wegens mijn pacht van het nije, soo mij
op Sontemarten 1696 verschenen was, maer rest mij noch een paer hoenders van het nije en een
paer hoenders van het weiden van het peert in die groote maet.
1698 den 5 junius Leusluycken mij gebracht 5 guldens op reeckeninge, rest mij noch 9 gl 10 st
van Sontemarten 1697 van het nije met twee paer hoenders.
1698 den 22 junius Leusluycken mij noch op reeckeninge gebracht 6 gl, rest mij noch 3 gl 10 st
met 2 paer hoenders.
1698 den 7 july van Leusluyckens Anna gekregen 20 pont boter, het pont tegens 5 st, beloopt sich
an gelt 5 gl 30 st op die anstaende pacht van 1698 overbetaelt.
1699 den 8 julius Hinderick Vinckers mij wegens Leusluycken gebracht 9 gl 18 st en Hinderick
Vinckers daer afgeholden 62 st, dit bij malkanderen saemen bedraegt sich 13 gl, soo dat mijn
pacht van het nije, soo mij op Martini 1698 verschenen was is betaelt maer rest mij noch 3 paer
hoenders waervoor Hinderick Vinckers mij borge is geweest.

hierop 3 hoenders ontfangen, rest noch 3 hoenderens.
1714 den 22 jan. mijn vrouw een boumaeget gehuert met naemen Janna Boomjans dochter en sal
in het jaer verdienen 18 gl met een paer muilen met een schorteldoek, het hooftgelt vrij en heeft
angenomen saet en hoei vaten te leren en is haer 2 malle schillingen tot een medepenninck
gegeven, men kan oock met een half jaer volgens lantrechte uytscheiden.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 1 maey op dingsdach savonts omtrent 6 uiren is Boomjans dochter Janna in die huire
gekomen, als men schrijft den 1 maiy 1715 is sij daer een jaer geweest of met een half jaer den 1
nov. 1714.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
en is een jaer weer gehuirt van maiy 1715 tot maiy 1715 en sal verdienen 20 gl met een paer
muilen en dan het hooftgelt vrij met een schuitert en heeft haer voor koeckenmeit verhuert van
Alderheiligen 1715 tot maiy 1716 so mijn vrouw met haer geaccordeert heeft.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1716 den 24 jan. op vridachen morgen is Janna wegh gegaen hebbende een seeren duim en is op
wonsdachen morgen weer terug gekomen, bent 5 daegen, den sondach niet gereeckent anders 4
daegen, moet weer naedienen of afgetrocken worden den 29 jan 1716.
1716 den 6 meert Janna gekregen een paer muilen van Gorsvelt so haer op may 1715 verschenen
was, is so weer voldaen, rest een paer muilen op may 1716 verschenen.
Janna rest van mij tot maey 1716 38 gl en dan die daegen af te trecken of weer naedienen, met
een paer muilen met 2 schuiters.
voor memorie
die camenier Magdalena Maria rest van mij een jaerloon van Alderheiligen 1714 tot 1715 en sal
verdienen 38 gl met 2 paer muilen, hierop een paer muilen gekregen, rest haer 18 gl met een paer
muilen, die coeckenmeit Jenneken rest van een jaerloon tot maiy 1715.
maecket 12 gl 17 st, van dese 12 gl 17 st moete van betaelen als volght an Garryt Bruggeman die
snider 4 gl 7 st, an Gorsvelt die schoemaecker 1 gl 7 s, die weduwe Knaape 4 gl 4 st 8 penn.
met 1 muile en ene schoe ad 23 st, is 1 gl 3 st, te saemen 14 gl, hierop per assignatie 9 gl 19 st,
overigh 4 gl.
van Boreas Jenneken gekoft voor 3 gl 16 st uit reeckentien hier angespelt, dese 4 st haer voort
betaelt, noch koomt haer wegens dat reeckentien van Jan ten Gorsvelt 27 st, is 1 gl 7 st, rest haer
in allens van mij 31 st 4 penn, is 1 gl 11 st 4 penn.
Gorsvelt seght dat hem die 27 st niet betaelt zijn, moet ick an hem betaelen, rest haer niet meer
van mij als 4 st.
1715 den 2 decemb. Jenneken dese 4 st en 2 duiten betaelt, so dat haer loon nu ten vollen betaelt
is, als ick dese bovenstaende summa betaelt hebbe hetgeene mij per assignatie is geordonneert.
mijn vrouw een warckmeisken met naemen Eva .... door vrouw Walters laeten hueren en sal een
jaer bij ons dienen en alle werck doen, niet uytbescheiden, van maey 1707 tot maiy 1708 en sal
verdienen 18 gl en een hempt en daerbij geseght dat als sij het hooftgelt selfs sal betaelen dat sij
dan een schorteldoeck sal toe hebben, wort gereeckent op 15 st en is op den 12 maiy 1707 hier
eerst gekomen, als men schrijft den 12 maiy 1708 is dat meisken daer een jaer geweest.
Eva een halven dach siek geweest, moet een halven dach weer naedienen.
1714 den 7 febr. een coeckenmeit gehuirt Jan Trienties dochter van maiy 1714 tot may 1715 en

sal verdienen 23 gl met een paer schoenen en een paer muilen met een schuitert, het hooftgelt
vrij, toebescheiden men kan met een half jaer uytscheiden volgens lantrechte en is haer 2 malle
schillingen tot een medepenninck gesonden bij Boomjan, doch toe Janna in het uytwesen van
haer an die moeder het welck die moeder angenomen heeft.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 5 maiy op saterdach savonts die klocke 6 uiren is Jenneken in die huire gekomen, als
men schrijft den 5 maiy 1715 is Jenneken dan een jaer geweest of den 5 nov. 1714 voor een half
jaer.
en is een jaer weer gehuert van maey 1715 tot maiy 1716 in al het selvige loon als hierboven staat
geschreven.
1715 den 11 augustus Jenneken die coeckenmeit op reeckeninge betaelt 20 gl, rest haer noch 3 gl
, dan is haer een jaer loon betaelt so op maey 1715 verschenen was, noch heeft Jenneken van
Deventer anderthalf elle calminck gekregen op mijn naeme van Peter Hesselinck, de elle 22 st, is
33 st, is 1 gl 13 st, moet op die 3 gl afgereeckent worden, blijft dan 27 st, is 1 gl 7 st.
1715 den 1 sept. Gorsvelt voor Jenneken gemaeckt een paer schoenen so dat haer schoenen so op
maiy 1715 verschenen zijn, zijn betaelt en oock dat paer muilen door Ottho Hilderinck gemaeckt
en betaelt zijn tot maiy 1715.
Jenneken is haer anderthalf jaer loon ad 34 gl 10 st betaelt met een paer schoenen, met een paer
muilen en noch ene schoe met ene muil en met den schuitert betaelt, so dat haer loon nu van
allens betaelt is.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1697 mijn vrouwe Jenneken, die op het Krooshoop gewoont heeft uyt Harcke, een jaer voor
bouwmeyt gehuert van Paschen 1697 tot Paschen 1698 en sal verdienen 16 gl an gelt met een
hemt en een schorteldoeck met een paer schoenen, noch betaelt voor Jenneken an Poel Berent een
feerdelen jaers hoeftgelt ad 8 st en dat voor die maenden mey, juny en july, mijn vrouwe
Jenneken heeft haer geven een schorteldoeck.
1698 den 9 febr. voor Jenneken betaelt een half jaer hooftgelt ad 16 st en dat tot den laesten jan.
1698 incluys, noch moet Jenneken gekortet worden een feerdelen jaers hoeftgelt ad 8 st en dat
voor die maenden febr. meerte en april, rest Jenneken van mij 14 gl 8 st.
1699 den 9 decemb. Jenneken hier op betaelt 7 gls, nu Jenneken noch van ons 5 gl en 8 st en een
paer schoenen, dus 5 gl en 8 st.
Jenneken den 25 juny 1700 betaelt, maer die schoenen resteert noch.
1701 den 22 july mijn vrouwe an Jenneken voor dat paer schoenen betaelt 25 st, soo dat Jenneken
nu van allens betaelt is.
Fenne die bouwmaeget van Delden een jaer gehuert van Paschen 1698 tot 1699 en sal verdienen
16 gl met een paer muilen.
1698 den 28 novemb. voor Fenne betaelt an Poel Berent een half jaer hooftgelt en dat voor die
maenden mey juny july augustus sept. octob, noch weer een half jaer hooftgelt betaelt ad 16 st,
dat paer muilen is Fenne op een gulden gereeckent, Fenne betaelt 6 gl 19 st en Marie moet 4 gl te
Paschen 1699 hebben en Boomjan Jenne, die nu op Herreveldt woont, moet hebben 9 st, dit
allens afgetrocken, soo koomt Fenne tot Paschen 1699 noch toe wegens loon effen 4 gl.
1699 den 22 april mijn vrouwe Haedewich van het Seldam een jaer voor bouwmeyt gehuert van
Paschen 1699 tot 1700 en sal verdienen 17 gl en een paer muilen, Hadewich een goltgulden

gedaen, mijn vrouwe an Haedewich gedaen 3 gl.
1699 den 14 novemb. voor Hadewich betaelt een half jaer hooftgelt en Poel Berent 16 st en dat
voor die maenden mey junius julius augustus septemb. october.
mijn vrouwe an Haedewich den 28 july 1700 7 gl gedaen op reeckeninge en haer noch resterende
loon.
1700 den 6 augustus voor Haedewich betaelt an Poel Berent een half jaer hoeftgelt ad 16 st en dat
voor die maenden nov. decemb. jan. febr. meerte en april 1700.
1701 den 10 maiy mijn vrouwe an Haedewich gedaen 3 gl op haer loon op reeckeninge, dese
betalinge gemaecket effen 16 gl, rest dan noch 1 gl met een paer muilen.
1700 hebbe een bouwmeyt met naemen Margareta gehuert van Paschen 1700 tot 1701 en sal
verdienen 19 gld en een paer schoenen en een paer muilen.
1700 den 3 octob. mijn vrouwe an Margareta op haer loon op reeckeninge gedaen 6 caroli
guldens.
noch den 3 jan. 1701 voor Margreta an Poel Berent verschoten een half jaer hoeftgelt ad 7 st en
dat voor die maenden maiy tot october incluys, het loon is haer ten vollen betaelt en het hooftgelt
is haer oock afgetrocken.
mijn vrouwe Willem(ken) gehuert van Miggeel 1700 tot Paschen 1701, een half jaer en sal haer
geven 10 gl en een schorteldoeck, van het hooftgelt is niet gesproocken, die schorteldoeck
betaelt.
noch mijn vrouwe Willem weer een jaer gehuert van maiy 1701 tot maey 1702 en sal verdienen
20 gl met een paer muilen met twee schorteldoecken, is met een half jaer weer gegaen, is an gelt
10 gl, de muilen en een schorteldoeck betaelt.
1701 den 9 septemb. voor Wilhem an Poel Berent betaelt een half jaer hoeftgelt ad 7 st en dat
voor die maenden nov. decemb. 1700 tot april 1701 incluys.
1702 den 3 febr. voor Wilhem an Poel Berent betaelt een half jaer hooftgelt ad 11 st en dat voor
die maenden maiy junius julius augustus sept. octob.
1702 den 3 sept. mijn vrouwe Wilhem op reeckeninge gedaen 6 caroli guldens, dus 6 gls.
1703 den 1 april Wilhem noch op reeckeninge gedaen 6 caroli guldens, rest 7 gl 12 st, het
hooftgelt afgetrocken en die ene muile met gereeckent.
1703 den 17 novemb. Willems moer door ordre van haer soo se seit betaelt 7 gl 12 st, waer mede
dan Willems loon ten vollen betaelt is.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
mijn vrouwe een bouwmaegt gehuert met naemen Geesken van Harcke van maey 1702 tot maiy
1703 en sal verdienen 20 gl sonder eenige toebaete, het hooftgelt is niet van gesproocken, moet
sij alleene betaelen.
1703 den 24 meert voor Geesken an Poel Berent betaelt een half jaer hoeftgelt ad 13 st en dat
voor die maenden mey juni juli augustus sept. october volgens quitantie.
1703 den 14 maiy voor Geese an Poel Berent betaelt een half jaer hoeftgelt en dat voor die
maenden nov. dec. 1702 en jan. febr. meerte april 1703 ad 13 st.
1704 den 15 octob. an Geese op reeckeninge betaelt 8 gl en mijn vrouwe voor Gese gekoft te
Deventer 2 elle sarsi, is die elle 1 gl, is 2 gl.
1705 den 5 sept. an Gese bij Boomjan gesonden 4 gl op reeckeninge, rest haer noch 4 gl 14 st.
1706 den 14 meert dese 4 gl 14 st an Gese betaelt.

mijn vrouwe een bouwmaeget gehuert met naemen Janna van Paschen 1700 tot Paschen 1701 en
sal verdienen 20 gl, is met halve jaer wegh gegaen, 6 st op haer loon betaelt, noch 1 gl 5 st, noch
betaelt 4 gl en 9 st, is te saemen 6 gl, het halve jaer hoeftgelt moet nog gereeckent worden en haer
gekortet worden.
1702 den 26 junius betaelt voor Janna an Poel Berent een half jaer hooftgelt ad 10 st en 8 penn en
dat voor die maenden nov. decemb. 1701 jan. febr. meerte en april 1702.
1702 den 18 decemb. met Janna gereeckent en die betalinge afgetrocken met het hooftgelt, soo is
bij afreeckeninge bevonden dat Janna noch toequam 3 gl en tyndehalve stuyver en dat selvige is
haer voort betaelt.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
Geertien Meyerinck uyt het karspel van Haxbergen een jaer voor minne gehuert en sal verdienen
40 gl an gelt met een paer schoenen en een paer muilen met een elle bredoeck en een kinderkile
en is op Michaelis dach in die huere gekoomen, te weten in het jaer van 1697, op Michaelis 1698
is die minne daer een jaer geweest.
1698 den 9 febr. voor die minne betaelt 8 st an hooftgelt tot den 1 jan. 1698 incluys.
1698 den 15 julius voor die minne betaelt 8 st an hooftgelt an Poel Berent en dat voor die
maenden febr. meerte en april.
1698 den 14 novemb. doe die minne op reeckeninge haer gedaen 22 gl en die minne die sij over
het jaer daer was geweest haer voort betaelt 2 malle schillingen, maecket 38 st en een half.
1699 den 10 juny mijn vrouwe an Aeltien haer kint op haer versoeck an die luiden betaelt 6 gl op
reeckeninge van haer loon.
1699 den 19 augustus an Aeltien haer kint op haer versoeck betaelt 7 gl, rest haer noch 3 gl en 8
st.
1699 den 9 novemb. an die selvige man wegens Geertie betaelt 3 gl en 8 st, soo dat haer loon nu
ten vollen betaelt is.
Schaten Janna 1700 den 30 aprilis daer weer een minne gekomen uyt het karspel van Haxbergen
om ons een jaer lanck te dienen en sal verdienen 40 gl en een paer muilen.
1701 den 3 jan. voor die minne an Poel Berent verschoten een half jaer hoeftgelt ad 7 st en dat
voor die maenden maiy tot octob. incluys.
1701 den 9 septemb. voor die minne verschoten een half jaer hooftgelt an Poel Berent ad 7 st en
dat voor die maenden nov. decemb. 1700 tot april 1701 incluys.
1702 den 9 meert betaelt an die minne 40 gl, het hooftgelt is daer in afgetrocken soo dat die
minne tot op desen dach toe volgens dese angespelde quitantie betaelt is,
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1701 den 17 sept. is daer weer een minne gekomen uyt Groll met naemen Engeltien en sal ons
een jaer voor minne dienen en oock ander werck daertoe te doen en sal in het jaer verdienen 44 gl
sonder enige toebaete, het hooftgelt moet sij selfs betaelen, dit voor memorie.
den 28 novemb. mijn dochter Henrica Jacoba in den Heere ontslaepen.
1701 den 5 decemb. is die minne wegh gegaen, haer een feerdelen jaers loon betaelt met elf
guldens, een feerdelen jaers hoeftgelt hebbe ick haer vereert, hadde ick haer anders kunnen
afgetrocken hebben om redenen omdat het kint soo vroegh gestorven is, solde in het jaer verdient
hebben 44 gl, soo dat die minne tot op dese huydigen dach wegens loon van mijn salige
dochterken, het loon van allens is voldaen en betaelt.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.

1703 hebbe ick een bouwmaeget gehuert met naemen Geertien in presentie van Boomjan van
maiy 1703 tot maiy 1704, voor mijn bouwmaeget te dienen en alle bouwerik te doen niet
uytbescheiden en heeft oock angenomen saet te vaeten maer gheen hoei maer heeft geseght dat sij
het wel wil keren, het hoeftgelt is niet van gesproocken, moet sij alleene betaelen en sal
verdienen in het jaer an gelt 16 gl met een hempt, met twee schorteldoecken, ick meene van eene
trouwens, Boomjan sal die waerheyt daerin seggen, met een paer schoenen of een paer muilen.
1704 den 27 maiy voor Geertien an Poel Berent betaelt een half jaer hoofgelt ad 12 st van maiy
tot october 1703 incluys, noch weer betaelt een half jaer hooftgelt van novemb. 1703 tot april
1704 incluys 11 st, te saemen 23 st.
1704 den 18 july Geertien an monsieur Borrys een briefken gegeven van ses guldens en 10 st en
dat op kortinge van haer bovenstaende loon, noch weer naderhant buiten mijn hant van monsieur
Borrys gehaelt ad 5 gl 2 st en 4 penn, maecket te saemen elf guldens 12 st 4 penn.
Geertien hierop betaelt een paer schoenen ad 26 st, Geertien verkoft een paer kinder schoonties
voor 6 st, facit dese betalinge 13 gl 1 st 4 penn, rest Geertien dan noch 58 st 12 penn, is 2 gl 18 st
en 6 duiten.
1704 den 15 febr. mijn vrouwe een boumaeget gehuert met naemen Garritien Vinckers van maiy
1704 tot maiy 1705 en sal een jaer ons dienen voor bouwmaeget en sal verdienen 8 slechte
daelders a 30 st het stuck, maecket 12 gl met twee schorteldoecken en twee hemden met een elle
bredoeck met een paer schoenen en een paer muilen, het hooftgelt heeft sij niet met te doene
maer moeten wij voor haer betaelen, heeft sij expres toebescheiden het vaeten van hoei en saet
heeft sij haer niet voor uytgegeven maer sol haer van haer wijsen en sol het dan wel keren.
mijn vrouwe Garryt Vinckers noch weer een jaer gehuert van maii 1705 tot maii 1706 voor het
selvige loon maer sal een elle bredoeck toe hebben een een paer muilen.
1705 den 1 maey Garryt Vinckers gekregen een paer schoenen van Ottho Hilderinck op mijn
naeme, binnen die schoenen met betaelt, soo sij op maii 1705 verdienen sol, nu weer gekregen
een paer schoenen met een paer muilen op maii 1706, voor Garitien Vinckers gekoft een elle
sarsi, daer voor gegeven 18 st, een half pont balinen 12 st, een paer halve kousen 13 st, facit 43 st,
is 2 gl en 3 st op reeckeninge.
1706 den 24 april voor Garryt Vinckers van Zwolle met gebracht twee spint lijn, het spint 10 st is
1 gl.
1706 den 10 july Garryt Vinckers gedaen 2 gl op reeckeninge, noch den selvigen an Garryt
Vinckers over gewesen en goet gedaen die 9 gl soo haer voer Hinderick Vinckers an Egbert
Roesen an mij verschuldiget was, het restant van sijn plaetsken op maii 1706, rest Garryt
Vinckers dan noch van mij 9 gl 17 st.
1706 den 14 augustus Garryt Vinckers betaelt 2 hemden, twee schorteldoecken, 3 elle bredoeck
en te voren 2 hemden, 2 schorteldoecken betaelt soo dat het linnen altemaele betaelt is.
1706 den 21 decemb. hebbe ick Garryt Vinckers dese resterende 9 gl 17 st op Jan Vinckers haer
broeder den timmerman geassigneert en goetgedaen, soo dat nu hare loon ten vollen is betaelt.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1707 den 26 octob. mijn vrouw Garryt Vinckers gehuert voor coeckenmeit van den 1 nov. tot den
1 maiy en sal verdienen in het halve jaer sevendehalve gulden met een hempt, een schorteldoeck
met een half elle bredoeck met een schoen en een muile, het half jaer hoeftgelt heeft sij
toebescheiden, staet tot onsen laste en is haer dien selvigen tijt een malle schillinck tot een
medepenninck gegeven.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam als boven.

1698 den 15 febr. met Hinderick Vinckers gereeckent die karfstocken en het grasmayen alsmede
die pacht van den telgenkamp ad 3 gl van Sontemarten 1697, alsmede die hoenderen van die
verpachtede vaereerdens van het jaer van 1697 met afgereeckent, soo is bij afreeckeninge
bevonden dat Hinderick Vinckers mij in alles af verdient heeft 31 gl waerop ick hebbe een jaer
pacht Hinderick Vinckers afgetrocken ad 22 gl, soo ick Garryt Speeckenbrinck moet goetdoen
van Sontemarten 1697, soo dat ick Hinderick Vinckers noch op desen dach schuldigh ben
gebleven die somma van negen guldens, dito 9 gls.
1698 den 15 febr. Hinderick Vinckers gedaen een mudde rogge, het schepel tegens 35 st, beloopt
sich an gelt 7 gl.
noch moet Hinderick Vinckers mij betaelen 2 gl soo mij wegens een kalfte weiden van het jaer
van 1697 noch toequam, was vergeten, soo dat Hinderick Vinckers tot op dato deses betaelt is.
den 25 meert 1698 Hinderick Vinckers gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 36 st, is 3 gl
12 st.
1698 den 6 april Hinderick Vinckers gedaen een schepel rogge, zin doorgestreept, soo ick Jan
Sickinck oock hebbe moeten geven.
1698 den 5 maey Hinderick Vinckers gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 39 st, beloopt
sich an gelt 3 gl en 18 st.
1698 den elften maey Hinderick Vinckers gedaen een half schepel boeckweite, het schepel tegens
30 st, is 15 st.
1698 den 30 maiy Hinderick Vinckers gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 43 st, maecket
an gelt 4 gl en 6 st.
1698 den 13 junius Hinderick Vinckers gedaen een half mudde rogge, het schepel tegens 42 st,
maecket an gelt 4 gl en 4 st, soo ick Jan Siekinck oock gegeven hebbe.
1698 den 28 july Hinderick Vinckers mij geholpen anderthalve dach rogge mayen, noch weer een
halven dach geholpen mayen, soo dat sijn saetdaegen soo op Martini 1698 verschijnen sullen,
zijn betaelt.
1698 den 23 novemb. met Hinderick Vinckers en sijn vrouwe Trine alles klaer afgereeckent tot
op desen dach toe, soo van die karfstocken van hem en sijn vrouwe en Garryt[je] sijn dochter, als
mede van het grasmayen, soo is bij afreeckeninge bevonden dat Hinderick Vinckers en sijn
vrouwe mij afverdient hebben in alles 49 gl 15 st en mij quam toe in allens 46 gl 2 st, dit
afgetrocken, soo bin ick Hinderick Vinckers tot op desen dach toe schuldigh gebleven 3 gl en 13
st, daer bint die 22 gl soo Hinderick Vinckers te pacht geeft en dat ik an Garryt Speeckenbrinck
moet goetdoen met ingereeckent van Sontemarten 1698, resteert mij noch een paer hoenders van
het Raelant.
1698 den 23 novemb. op dese 3 gl 13 st Hinderick Vinckers gedaen 2 schepel boeckweite, het
schepel tegens 2 gl, maecket 4 gl, dit afgetrocken van die 3 gl 13 st, soo koomt mij weer 7 st van
Hinderick Vinckers.
1699 den 26 febr. Hinderick Vinckers gedaen een schepel boeckweite, moet mij daer voor geven
45 st.
1699 den 26 meert Hinderick Vinckers gedaen een schepel boeckweite, moet nu daer voor geven
45 st.
1699 den 15 april mijn vrouwe in mijn afwesen na Deventer an Hinderick Vinckers gedaen 2
schepel boeckweite, moet voor het schepel geven 45 st, beloopt sich an gelt 4 gl 10 st.
1699 den 4 maiy Hinderick Vinckers gedaen 26 st op reeckeninge van zijn toecoemende
verdienst 10 gl 13 st.
1699 den 18 maiy Hinderick Vinckers mij gesaeget 200 foet eicken plancken, sal voor het

hondert foet hebben 25 st, beloopt sich an gelt 2 gl 10 st.
1699 den 11 juny Hinderick Vinckers gedaen een schepel rogge, moet mij daer voor geven 65 st,
is 3 gl en 5 st.
1699 den 8 july Hinderick Vinckers gedaen 3 gl 2 st op reeckeninge, soo hij van mijn gelt van
Leusluyckens geholden hadde.
1699 den 14 july Hinderick Vinckers gedaen een schepel boeckweite, moet mij daer voor geven
50 st.
1699 den 22 july Hinderick Vinckers gedaen 25 st op reeckeninge, Hinderick Vinckers gedaen
sijn 2 saetdaegen, soo noch eerst verschijnen sullen op Martini 1699, Hinderick Vinckers van mij
gekregen een half spint sporrien saet maer is noch niet geseght wat hij daer voor geven sal, moet
an Holteman eerst vraegen en dan anteeckenen.
1699 den 16 october Hinderick Vinckers gedaen een half schepel saey rogge, moet mij daer voor
geven 35 st, het schepel tegens vierdehalve gulden gereeckent, gelijck ick Boomjan oock gedaen
hebbe.
1699 den 10 novemb. Hinderick Vinckers mij gebracht een paer gansen soo verschenen was op
Martini 1699, op Martini eenduisent sevenhondert moet mijn mama die gansch van Hinderick
Vinckers weer ontfangen.
1700 den 18 april Hinderick Vinckers gedaen een schepel boeckweite, sal mij daer voor geven 30
st.
1700 den 13 maiy Hinderick Vinckers gedaen een schepel boeckweite, moet mij daer voor geven
30 st.
1700 den 24 maiy Hinderick Vinckers een spint boeckweite gedaen, het schepel tegens 30 st, is
achtehalve stuyver.
1700 den 30 maiy Hinderick Vinckers gedaen twee schepel rogge, het schepel tegens 48 st,
maecket an gelt 4 gl 16 st.
Hinderick Vinckers in mijn afwesen na Haerlingen mijn vrouwe an hem gedaen een schepel
boeckweite, moet mij daer voor geven 30 st.
1700 den 16 july Hinderick Vinckers sijn 2 saetdaegen gedaen, soo noch eerst verschijnen sullen
op Martini 1700.
1700 den 20 july met Hinderick Vinckers en sijn vrouwe Trine die pacht soo op Martini 1699
vervallen was afgereeckent en is bij afreeckeninge bevonden dat Hinderick Vinckers mij op die
toekoemende pacht is schuldigh gebleven 7 st, dus bent alle die karfstocken gedoodet als meede
het grasmayen en het plancken snijden, soo al het geene Hinderick Vinckers hier op dese
reeckeninge an gelt van mij gekregen heeft is oock met afgereeckent, als mede blijft oock
onbereeckent op Martini 1700 het geene in die Fluttert bij die roede gegraeven is, alsmede den 2
graevens in die Middelheege en die roede an die Kleine Haer, als mede een paer hoenders van het
Raelant en 2 paer hoenders van een verkoft kalf, die saetdaegen van Martini 1700 heeft Hinderick
Vinckers gedaen, die garfen is oock soo verre betaelt op Martini 1700, moet mijn mama die
gansen van Hinderick Vinckers weer ontfangen op Martini 1700, moeten dese drie posten
Hinderick Vinckers an die pacht goetgedaen worden, te weten die Fluttert, die Middelheege en
die Kleine Haer.
den telgenkamp van Martini 1699 is oock met afgereeckent ad 3 gl.
1700 den 9 sept. van Hinderick Vinckers laeten haelen door mijn jonge Garryt een paer hoenders.
1700 den 16 sept. Hinderick Vinckers gedaen een half mudde rogge, sal voor het schepel geven
30 st, bent 3 gl.
1700 den 3 octob. mijn jonge Garryt van Hinderick Vinckers gehaelt een paer hoenders, soo mij
van die naeweide van het Raelant noch toequam, rest mij noch een paer hoenders.

1700 den 7 octob. Hinderick Vinckers mij gebracht een paer hoenders, soo dat die hoenderen nu
betaelt zijn.
1700 den 17 octob. Hinderick Vinckers gedaen een half schepel saiyrogge, sal voor het schepel
geven 30 st, is 15 st.
1700 in mijn afwesen na Deventer Hinderick Vinckers gebracht sijn pachtgansch soo op Martini
1700 verschenen was.
1700 den 20 novemb. met Hinderick Vinckers en sijn vrouwe Trine die pacht tot Martini 1700
klaer afgereeckent, soo is bij afreeckeninge bevonden dat ick Hinderick Vinckers op die
toekomende pacht ben schuldigh gebleven 4 gl, die vier guldens dus bent alle die karfstocken
gedoodet alsmede het grasmayen ad 4 gl 4 st en het saegen van 1300 foet voor die halfscheyt 8 gl
en een stoter en het graeven an die Middelheege ad 12 gl 10 st en an die Kleine Haere die 42
roeden, voor Hinderick Vinckers sijn portie 3 gl 12 st en al hetgeene Hinderick Vinckers hier in
dese reeckeninghe an saet gekregen heeft is oock met afgereeckent, als mede blijft onbereeckent
op Martini 1701 hetgeene in die Fluttert bij die roeden gegraeven is, alsmede resteert mij oock
noch derdehalf spint garste, die 3 gl wegens den telgenkamp an het glas is oock soo verre met
afgereeckent, die 2 saetdaegen van Martini 1700 is oock soo verre betaelt, die gansch soo mijn
mama van desen Martini most ontfangen is oock soo verre betaelt, die welcke haer wel geb. mij
vereert heeft.
op Martini 1701 moet ick of mijne erfgenaemen die gansch van Hinderick Vinckers weer
ontfangen als mede moet ick Garryt Speeckenbrinck op sijn 2 jaeren pacht van 1699 en 1700
goetdoen elck jaer 22 gl, maecket 44 gl, noch 30 st, soo Hinderick Vinckers in sijn lijn
voorgesaeit heeft, het welck met mij oock verreeckent is, maecket in allens 45 gl 10 st, dus is
allens tot den 20 novemb. 1700 afgereeckent en vereffent den selvigen dito.
an Hinderick Vinckers gedaen een schepel mijn alderbeste boeckweite, moet mij daer voor geven
25 st, rest Hinderick dus dan noch van mij tot op desen dach toe 2 gl en 15 st.
Hinderick Vinckers moet oock missen sevendehalve stuyver voor eene roede, bent 76 roeden
geweest, mosten geweest hebben 78 roeden, blijft noch 2 gl 8 st.
1701 den 14 febr. Hinderick Vinckers betaelt die 2 gl 8 st en 8 penningen, daer voor gedaen 2
schepel rogge tegens 25 st het schepel, maecket 2 gl 10 st en anderthalve stuyver daer bij gedaen,
soo dat dit tegens malkanderen effen is en soo verre betaelt is.
Hinderick Vinckers mij gepootet en bebindet 20 telgen, sal oock hebben dat redelijck is, gelijck
als Boomjan.
1701 den 16 april Hinderick Vinckers gedaen 3 schepel rogge, het schepel tegens 30 st, is 4 gl 10
st, moet hij op die pacht van 1701 verdienen.
noch mijn vrouwe in mijn uytwesen nae Harlingen an Trine Vinckers gedaen een schepel
boeckweite, sal daer het gelt voor moeten geven te weten 1 gl.
1701 den 14 maiy Hinderick Vinckers gelivt tot an het nije 2 schepel rogge maer sal an mijn keur
staen of ick die rogge wil wat hebben of anders 30 st voor het schepel, maecket dan also 3 gl, is
met die boeckweite effen 4 gl.
1701 den 11 juny Hinderick Vinckers gedaen 3 schepel rogge, het schepel tegens 30 st, is 4 gl en
10 st, dit sal tegens het graeven an den Geurdijck gekortet worden.
1701 den 3 july Hinderick Vinckers gedaen 22 st op reeckeninge.
1701 den 6 july Hinderick Vinckers gedaen een schepel rogge, moet kosten 30 st en een schepel
boeckweite, moet kosten 22 st, is te saemen 52 st.
1701 den 30 julius Hinderick Vinckers mij geholpen 2 daegen rogge maeyen waer mede sijn
saetdaegen, soo mij op Martini 1701 verschijnen sullen, zijn betaelt.
1701 den 2 septemb. Hinderick Vinckers gedaen een schepel boeckweite, moet mij daer voor

geven 22 st.
in mijn afwesen na Deventer Hinderick Vinckers gedaen 3 schepel rogge van Garryt
Speeckenbrinck, sal mij voor het schepel geven 31 st, is 4 gl en 13 st. op reeckeninge.
Hinderick Vinckers verkoft voor 21 st an olde wilgen, is 1 gl 1 st.
1701 den 10 novemb. Hinderick Vinckers mij gebracht een pachtgansch, heeft gewogen noch
gheen 8 pont, soo mij verschenen was op Martini 1701, op 1702 moet mijn mama die gansch van
Hinderick Vinckers weer ontfangen.
1701 den 26 novemb. Hinderick Vinckers mij wat gelijcket an die bleecke, sal voor sijn 4e part
daer van hebben 27 st 8 penn, is te saemen veraccordeert voor 5 of 10 st.
Hinderick Vinckers mij gepootet 60 telgen, sal voor het stucke hebben 6 of 7 duiten, maer sal se
met die eerde gelijck maeken en oock bebinden, beloopt sich 52 st en een half.
Hinderick Vinckers mij eenigh holt gesaeget, ben met hem eens geworden voor achtendartigh st
halve stuyvers, is 4 gl min een oort onder haer beiden geseght.
1702 den 30 meert Hinderick Vinckers gedaen een mudde rogge, het schepel is bedongen voor 30
st, maecket an gelt 6 caroli guldens.
1702 den 15 april Hinderick Vinckers gedaen een schepel boeckweite, moet mij daer vooor geven
28 st, hierop heeft hij te korten elf st, soo hij wegens een wegh te egchen verdient heeft.
1712 den 15 maey Hinderick Vinckers gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 30 st, is 3 gl en
oock een schepel boeckweite, het schepel tegens 30 st, te saemen 4 gl 10 st.
1702 den 13 junius mijn vrouwe an Hinderick Vinckers in mijn afwesen na Deventer gedaen een
mudde rogge, het schepel tegens 30 st, is 6 gl.
1702 den 23 junius Hinderick Vinckers geleent tot an het nije 20 dack schoven.
1702 den 4 july Hinderick Vinckers gedaen 3 schepel rogge, het schepel is 4 gl 10 st tegens 30 st
of die rogge is tot mijn keur.
1702 den 18 july met Hinderick Vinckers en sijn vrouw Trine die pacht, soo op Martini 1701
vervallen was, afgereeckent ad 22 gl jaerlyx en 3 gl van den telgenkamp en is allens nu
verreeckent soo van karfstocken, grasmaeyen van 1701, als mede het gevruchtede en het nije
..vene an den Bloosdijck, saegen, telgen poten en bebinden, eerde lijcken an die bleicke, edoch
van allens, het saet soo Hinderick Vinckers van mij gekregen heeft en die derdehalf spint garste is
mij weer betaelt en te saemen verreeckent, die saetdagen vvan 1701 zijn betaelt en die gansen van
Hinderick Vinckers moet mijn mama op Martini 1702 weer ontfangen, 22 gl moet ick Garryt
Speeckenbrinck op sijn pacht goetdoen, den rijcksd. van het graven in die Fluttert blijft
onbereeckent en die vierdehalve gulden van het plaggen maeyen, te saemen 7 gl blijft staen op
die pacht van 1702.
die 20 schoven dack soo ick Hinderick Vinckers geleent hadde, is mij 1 gl van goetgedaen en
betaelt, dese betalinge dan te saemen afgetrocken sijnde, soo bevint sich dat ick Hinderick
Vinckers van Martini 1701 ben schuldigh gebleven 6 gl, den telgenkamp van Martini 1701 is mij
met 3 gl betaelt, de gepaetede elsen bennen wij te saemen overkomen 1300 in het geheel en sal
daer voor hebben een schepel boeckweite, dat schepel boeckweite is betaelt.
Datum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Wegdam.
1702 den 27 july Hinderick Vinckers sijn twee saetdaegen gedaen, soo noch eerst verschijnen
sullen op Martini 1702.
1702 den 14 augustus Hinderick Vinckers geleent een half spint sporrien saet, sal mij het saet
weer geven, het gelt daervoor wat het nu gelt sal an mijn keur staen, men moet bij Kotteman
vernemen wat het nu kostet, te weten het spint 24 st, is dus 12 st.
1702 den 26 augustus Hinderick Vinckers gedaen een schepel boeckweite, moet kosten 30 st.
1702 den 1 october Hinderick Vinckers gedaen een half mudde rogge, het schepel tegens een

goltgulden, bent 2 goltguldens, maecket 2 gl en 16 st.
1702 den 6 novemb. Hinderick Vinckers gedaen een schepel rogge, moet daervoor geven 28 st.
1702 den 16 novemb. van Hinderick Vinckers gekregen een pachtgans soo mijn mama op Martini
1702 vervallen was, op Martini 1703 moet ick of mijne erfgenamen die gansch weer ontfangen.
1703 den 24 jan. Hinderick Vinckers gedaen een schepel boeckweite, moet kosten 1 gl.
1703 den 2 febr. Hinderick Vinckers mij gegraeven an het nije 28 roeden, sal voor die roede
hebben 4 st en een half, beloopt sich an gelt 7 gl en 6 st.
Hinderick Vinckers mij gepaetet hondert en vijf telgen, beloopt sich an gelt 5 gl en 5 st, den nijen
rock van Garryt[je] Vinckers is weer bereeckent ad 7 gl 10 st.
1703 den 8 meert met Hinderick Vinckers en sijn vrouwe Trine die pacht soo op Martini 1702
vervallen was, klaer afgereeckent ad 22 gl jaerlyx en 3 gl van den telgenkamp en is allens mede
verreeckent soo van die garfstocken, gras maeyen van 1702 als mede het gevruchtede en het nije
..vene an den Bloosdijck, saegen, telgen poten en bebinden, soo van allens het saet soo Hinderick
Vinckers van mij gekregen heeft en dat halfe spint sporrien en saet is mij weer betaelt en te
saemen verreeckent, die saetdaegen van Martini 1702 zijn betaelt en die gansch van Hinderick
Vinckers ontfangen soo mijn mama toequam op Martini 1702, 22 gl moet ick Garryt
Speeckenbrinck op sijn pacht goetdoen, den rijcksdaelder van het graeven in die Fluttert is
Hinderick Vinckers betaelt en die vierdehalve gulden van het plaggen mayen is Hinderick
Vinckers oock betaelt en verreeckent, te saemen 7 gl en op die pacht van Martini 1702
goetgedaen, die 6 gl soo ick Hinderick Vinckers van Martini 1701 was schuldigh gebleven, is
oock met afgereeckent en betaelt, den telgenkamp van Martini 1702 is mij met 3 gl betaelt als
mede is die rock van Garryt Vinckers soo mijn vrouw voor haer gekoft hadde ad 7 gl 10 st, weer
met afgereeckent en betaelt, dese betaelinge dan te saemen afgetrocken sijnde, soo bevint sich dat
ick Hinderick Vinckers van Martini 1702 ben schuldigh gebleven die somma van 10 gl en 16 st,
die 10 st van het paer hoenders van het jaer 1702 wegens naeweide in het schaepelant is oock met
verreeckent met een spint boeckweite soo mij noch toequam, dus koomt Hinderick Vinckers noch
van mij toe 6 spint rogge wegens het gemaakte bleickhuisken en daer soo veele mij bij afgekoft
dat hem toekoomt boven het gelt drie schepel rogge met twee schepel boeckweite.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Wegdam.
1703 den 20 meert Hinderick Vinckers die 3 schepel rogge met die twee schepel boeckweite
betaelt.
1703 den 27 april Hinderick Vinckers gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven 1
gl.
1703 den 1 maiy Hinderick Vinckers avergelaten een spint van mijn Zwolsche lijn, moet mij
daervoor geven 13 st.
Hinderick Vinckers gesaeget 188 foet en een half eicken plancken, sal voor het hondert foet
hebben 25 st, koomt hem die halfscheyt daervan toe 23 st en een half.
1703 den 14 maiy Hinderick Vinckers gedaen een schepel boeckweite, moet daer voor geven 1
gl.
1703 den 22 maiy Hinderick Vinckers weer gedaen een schepel boeckweite, moet mij daer voor
geven 1 gl.
Hinderick Vinckers gesaeget 335 foet eicken plancken, beloopt voor sijn halfscheyt 2 gl en 2 st,
die halfscheyt is 15 st en een half.
1703 den 12 juny Hinderick Vinckers gedaen een schepel boeckweite, moet mij daer voor geven
1 gl.
1703 den 4 july Hinderick Vinckers geleent tot an het nije twee schepel rogge, sal mij die rogge
weer geven of het schepel tegens 25 st, is 2 gl 10 st en dat op sijn reeckeninge tot mijn keur.

1703 den 27 july Hinderick Vinckers gedaen een schepel boeckweite, moet mij daer voor geven 1
gl, Hinderick Vinckers mij anderthalve dach rogge gemaeit, noch weer een halven dagh garste
gemaeit, waermede sijn saetdaegen, soo op Martini 1703 verschijnen sullen, zijn betaelt.
Hinderick Vinckers mijn peert noch een dagh gedaen, is achtehalve st den 9 augustus 1703.
1703 den 15 octob. Jan ter Loock voor Hinderick Vinckers een dach gebouwt op mijn
reeckeninge.
1704 den 7 jan. Hinderick Vinckers ............ klompen, soo mij daervoor geven sal ..........
1704 den 12 jan. Hinderick Vinckers an mijn vrouwe gedaen 16 gl ........, beloopt sich an gelt 32
st, is 1 gl en 12 st.
1704 den 25 jan. Hinderick Vinckers gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 26 st, beloopt
sich an gelt 52 st, bent 2gl 12 st.
Hinderick Vinckers van Jan ter Loock op mijn reeckeninge gekregen een schepel rogge om te
saeyen, moet mij daervoor geven 1 gl en 8 st, Hinderick Vinckers gedaen twee schepel
boeckweite, sal mij daervoor geven twee schepel garste, nu seght hij dat hij die garste niet en
heeft, nu moet hij mij daervoor geven voor het schepel 1 gl, is dan 2 gl op sijn reeckeninge.
1704 den 17 meert Hinderick Vinckers gedaen een half mudde rogge, het schepel tegens 26 st,
maecket an gelt 52 st, is 2 gl 12 st.
Jan te Krooshoop een halven dach voor Hinderick Vinckers holt gevaeren op mijn diensten, is 15
st, Hinderick Vinckers mij gesaeget 740 foetplancken als latten en grontholt, het hondert 25 st,
maecket te saemen 9 gl en 5 st.
Hinderick Vinckers gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 28 st, is 56 st, is 2 gl en 16 st.
1704 den 18 maiy Hinderick Vinckers gegraeven 18 roeden en een half, die roede is bedongen
voor 4 st en een oortien, maecket an gelt 3 gl 18 st en 9 doeiten.
1704 den 2 juny met Hinderick Vinckers die pacht, soo op Martini 1703 vervallen was, klaer
afgereeckent ad 22 gl jaerlyx en is allens mede verreeckent, soo van karfstocken, gras maeyen
van 1703, als mede dat binnen het nije is gevruchtet, telgen paeten en bebinden, edoch van allens,
het saet soo Hinderick Vinckers van mij gekregen heeft is mij weer betaelt en te samen
verreeckent, die saetdaegen van Martini 1703 zijn betaelt, rest mij noch die gansch van Martini
1703, 22 gl moet ick Egbert Roesen Speeckenbrinck goetdoen op sijn pacht, dese betalinge dan
afgetrocken sijnde, soo bevint sich dat ick Hinderick Vinckers van Martini 1703 ben schuldigh
gebleven die somma van twaelf guldens en twaelf halve stuyvers.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Wegdam.
1704 den 3 junius Hinderick Vinckers gedaen 2 schepel rogge, het schepel tegens 28 st, is 56 st,
maecket 2 gl en 16 st en dat in kortinge van dese 12 gl 11 st 8 penn, rest noch 9 gl 15 st 8 penn.
1704 den 15 july Hinderick Vinckers gedaen een schepel rogge, moet mij daervoor geven 28 st of
sulcke goeder rogge weer tot mij keur en oock gedaen een schepel boeckweite, moet mij
daervoor geven 25 st, hierop ben ick hem een spint boeckweite schuldigh van het lijck maecken
van die deele in het nije huys, noch boseickelen mij gegaddert, die bos 2 st, is 6st, soo dat mij dan
noch toekoomt 13 st.
1704 den 26 july Hinderick Vinckers mij 3 daegen min een schoft rogge gemaeit 2 daegen, moet
hij doen op sijn saetdaegen soo noch eerst verschijnen sullen op Martini 1704 en dan heeft hij 3
schoft op Jan Vinckers sijn saetdaegen ......... noch 5 schoft, so hij se voor Jan Vinckers sal ........
soo op Martini 1704 verschijnen sullen, de 5 schoft ...... hij gedaen, soodat die 2 saetdaegen van
sijn soone, soo noch eerst verschijnen sullen op Martini 1704, betaelt zijn.
1704 den 10 novemb. Hinderick Vinckers mij gebracht drie pachtganschen, eene quam mij noch
toe van Martini 1703 en die andere op Martini 1704, alsmede ene voor Jan Vinckers soo mij op
Martini 1704 verschenen was van sijn plaetsken.

1705 den 4 juny met Hinderick Vinckers die pacht, soo mij op Martini 1704 vervallen was, klaer
afgereeckent ad 22 gl jaerlyx en is allens mede verreeckent, soo van karfstocken, gras maeyen
van het jaer 1704, edoch van allens, het saet soo Hinderick Vinckers van mij gekregen heeft is
mij weer betaelt en te saemen verreeckent, die saetdaegen van Martini 1704 zijn betaelt, die
gansch van Martini 1704 is mij betaelt, 22 gl moet ick Egbert Roesen Speeckenbrinck goetdoen
op sijn pacht, dese betalinge dan afgetrocken sijnde, soo bevint sich dat mij Hinderick Vinckers
van Martini 1704 is schuldigh gebleven die somma van 1 gl en 7 st, dito 1 gl 7 st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Wegdam.
Hinderick Vinckers gedaen een olden hoet, daer sal hij mij enen somerdach voor helpen riet
maeyen of anders tot mijn keur, noch hebbe ick hem eenige .... verkoft, sal mij daervoor helpen
een halven dach, te samen anderthalven dach, hierop eenen dach reuvesaet gemaeit doe ick nae
die landach waer, rest noch een halven dach, noch weer twee daegen min een schoft rogge
gemaeit, rest noch een schoft, dan heeft hij sijn saetdaegen gedaen soo op Martini 1705
verschijnen sullen, rest in allens noch 3 schoft.
1705 den 8 augustus Hinderick Vinckers geleent een broot, heeft gewogen 28 pont, den selvigen
dito een halven dach garste gemaeit in het schaepelant, rest noch een schoft, den schoft oock
betaelt soo dat sijn saetdaegen, soo op Martini 1705 verschijnen sullen, zijn betaelt.
1705 den 8 sept. Hinderick Vinckers mij die 28 pont broot weer betaelt soo ick hem geleent
hadde.
1705 den 19 octob. Hinderick Vinckers verpachtet het schaepelant omdat groen dat daer nu
opstaet of te weiden en sal mij daervan geven een half mudde van sijn beste saeigarste om die an
mij te betaelen als het mij belieft.
1705 den 14 novemb. Hinderick Vinckers gebracht sijn pachtgansch soo mij verschenen was op
Martini 1705.
1705 den 23 nov. met Hinderick Vinckers die pacht, soo mij op Martini 1705 vervallen was, klaer
afgereeckent ad 22 gl jaerlyx en is allens mede afgereeckent soo van karfstocken, gras maeien
van het jaer 1705, edoch van allens, Hinderick Vinckers heeft 9 keer saet van mij gekregen, die
saetdaegen van Martini 1705 zijn betaelt, die gansch van Martini 1705 is mij betaelt, 22 gl moet
ick Egbert Roesen Speeckenbrinck goetdoen op sijn pacht, dese betalinge dan afgetrocken sijnde,
soo bevint sich dat mij Hinderick Vinckers op die 22 gl afverdient heeft 6 gl en dat selvige moet
ick Egbert Roesen Speeckenbrinck op sijn pacht goetdoen, als mede resteert mij van Hinderick
Vinckers 2 schepel saeigarste van het schaepelant.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Wegdam.
1706 den 1 febr. van Jan Vinckers wegens Hinderick Vinckers ontfangen een schepel saeigarste,
rest mij noch een schepel saeigarste.
1706 den 12 meert Hinderick Vinckers mij gebracht een schepel garste waermede die 2 schepel
garste van het schaepelant van het weiden zijn betaelt.
1706 den 3 april Hinderick Vinckers mijn waegen en peerde een schoft gedaen, is achtehalve st.
1706 den 17 maey Hinderick Vinckers verpachtet den telgenkamp voor dit jaer te weten tot
Martini 1706 en sal mij daervan geven enen rijcksdaelder, is 2 gl 10 st.
1706 den 3 junius Hinderick Vinckers geleent een half mudde rogge tot an het nije om mij dan
sulcke goede rogge weer te geven en sal mij een halven dach voor het leenen daervoor helpen,
den halven dach heeft Hinderick Vinckers mij helpen rogge dorschen soo dat den halven dach
betaelt is den 4 juny 1706.
1706 den 6 july Hinderick Vinckers mij gebracht 6 paer jonge hoenders, het paer moet kosten een
schillinck, bent 6 schillingen, maecket 36 st, is 1 gl en 16 st.
Hinderick Vinckers heeft sijn 22 gl van sijn plaetsken, soo op Maei 1706 verschenen is voldaen,

het selvige is Egbert Roesen Speeckenbrinck op sijn pacht van Martini 1705 goetgedaen.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Wegdam.
1706 den 22 july Hinderick Vinckers heeft sijn 2 saetdaegen gedaen soo noch eerst op Martini
1706 verschijnen sal en heeft 3 schoft voor sijn soone Jan Vinckers gemaeit.
1706 den 15 sept. met Hinderick Vinckers veraccordeert wegens het weiden van het Geurkamp
tot Martini 1706 en sullen mij daervan geven een half mudde garste met twee paer volwassenen
pachthoenders op Martini 1706 te betaelen, Jan Vinckers gaet het voor die halfscheit an.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Wegdam.
1706 den 11 nov. van Hinderick Vinckers ontfangen sijn pachtgansch soo mij verschenen was op
Martini 1706.
1706 den 10 nov. Hinderick Vinckers voor mijn jonge gemaeckt een paer klompe voor 4 st, dese
4 st bij die 36 st van die rogge en hoenders gereeckent, soo sal die 2 schepel rogge betaelt wesen.
1706 den 23 decemb. met Hinderick Vinckers die pacht, soo mij op Martini 1706 vervallen was,
klaer afgereeckent ad 22 gl jaerlyx en is allens mede afgereeckent, soo van karfstocken, gras
maeien van het jaer 1706 alsmede van het saegen, edoch van allens, dat half mudde rogge soo ick
hem geleent hadde, is mij met de jonge hoenders en een paer klompe voor die jonge betaelt, die
saetdaegen van Martini 1706 zijn betaelt, die gansch van Martini 1706 is mij betaelt, 22 gl moet
ick Egbert Roesen Speeckenbrinck jaerlyx op sijn pacht goetdoen, dese betalinge dan afgetrocken
sijnde, soo bevint sich dat mij Hinderick Vinckers op die 22 gl afverdient heeft 17 gl 15 st en een
halve st en dat selvige moet ick Egbert Roesen Speeckenbrinck op sijn pacht goetdoen, dese 17 gl
15 st is betaelt alsmede resteert mij van Hinderick Vinckers en Jan Vinckers wegens het weiden
van het Geur van het jaer 1706 op Martini verschenen 2 schepel garste met twee paer hoenders,d
en telgenkamp van het jaer 1706 op Martini verschenen is oock met afgereeckent, alsmede
achtehalve st wegens een schoft van het bouwen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Wegdam.
1707 den 3 jan. Hinderick Vinckers mij gebracht een schepel garste, soo dat mij noch toekoomt
een paer hoenders, dat paer hoenders heeft Hinderick Vinckers mij betaelt den 1 octob. 1707.
1707 den 23 julius Hinderick Vinckers heeft sijn 2 saetdaegen gedaen, soo noch eerst verschijnen
sullen op Martini 1707.
1707 den 10 november Hinderick Vinckers mij betaelt die pachtgansch, soo mij op Martini 1707
verschenen was, heeft gewogen ruim 9 pont.
1707 den 10 novemb. met Hinderick Vinckers en sijn vrouw Trine die pacht, soo mij op Martini
1707 vervallen was, klaer afgereeckent ad 22 gl jaerlyx en is allens mede afgereeckent, soo van
karfstocken, gras maeyen van het jaer 1707, dat paer klompe soo die jonge gekregen heeft, is
oock met afgereeckent en betaelt, die saetdaegen van Martini 1707 zijn betaelt, die gansch van
Martini 1707 is mij betaelt, 22 gl moet ick Egbert Roesen Speeckenbrinck jaerlyx op sijn pacht
goetdoen, dese betalinge dan afgetrocken sijnde, soo bevint sich dat mij Hinderick Vinckers
afverdient heeft die somma van twaelf guldens 4 st en een half, dito 12 gl 4 st 8 penn en op dato
an gelt ontfangen ses guldens en tyn stuyvers, dito 6 gl 10 st, tesaemen 18 gl 14 st en een half,
dito 18 gl 14 st 8 penn.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Wegdam.
1707 den 10 nov. Hinderick Vinckers verpachtet dat groen in het schaepelant voor dit jaer 1707
en noch van desen tijt af 3 weecken te weiden in praesentie van Boomjan en sal mij daervan
geven 6 spint goede saeigarste met noch een wasseldach van sijn vrouwe Trine of ten ander.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Wegdam.
1707 den 27 decemb. Hinderick Vinckers mij gebracht ses spint saeigarste wegens het weiden
van het schaepelant, maer rest mij noch den wasseldach, den selvigen dito mij gebracht op

reeckeninge 4 gl, rest noch 3 gl 10 st, dan is het tot maei 1708 betaelt ad 22 gl, dese 4 gl moeten
Egbert Roesen Speeckenbrinck op sijn pacht worden goetgedaen.
1708 den 16 jan. Hinderick Vinckers mij gebracht 10 stuck gaeren, het stuck is bedongen voor 2
st min een oortien, maecket an gelt 17 st en een half.
1708 den 30 jan. Garryt Vinckers ons gebracht 10 stucken gaeren, het stuck voor 2 st min een
oortien, maecket an gelt 17 st en een half.
1708 den 25 meert Hinderick Vinckers ons gebracht 10 stucken gaeren, het stuck is bedongen
voor 2 st min een oortien, maecket an gelt 17 st en een half, den wasseldach is gedaen wegens het
weiden van het Geur van Paschen 1708.
1708 door sijn vrouwe Trine an ons gedaen 3 gl 13 st.
1708 den 12 juny Trine Vinckers gebracht 6 stucken gaeren, het stuck 2 st min een oortien,
beloopt sich an gelt 10 st en een half.
1708 den 2 augustus Hinderick Vinckers heeft sijn twee saetdaegen gedaen, soo noch eerst op
Martini 1708 verschijnen sullen.
1708 den 16 sept. Hinderick Vinckers verpachtet het Geur om te weiden tot Martini 1708 en sal
mij daervoor geven op Martini 4 paer volwassene pachthoenders in prasentie van mijn meyer
Boomjan.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Wegdam.
1708 in mijn absentie na Deventer Hinderick Vinckers voor mij betaelt twee malle schillingen, is
11 st op reeckeninge.
1708 den 6 decemb. van Hinderick Vinckers ontfangen 4 gl 8 st op reeckeninge soo dat wij nu tot
Martini 1708 van allens effen zijn.
1708 den 6 decemb. met Hinderick Vinckers die pacht, soo mij op Martini 1708 vervallen was,
klaer afgereeckent ad 22 gl jaerlyx en is alles mede afgereeckent, soo van karfstocken, gras
maeien van het jaer 1708 van hem en sijn vrouwe Trine, als mede het bosschen van het jaer 1708
gedaen, die saet daegen van Martini 1708 zijn betaelt, resteert die gansch van Martini 1708, 22 gl
moet ick Egbert Roesen Speeckenbrinck jaerlyx op sijn pacht goetdoen en Hinderick Vinckers
was mij met die 3 gl 10 st van Martini 1707 en nu 22 gl van Martini 1708 schuldigh gebleven 25
gl 10 st, mij hier op verdient 20 gl 11 st, noch weer 2 malle schillingen verschoten, is 21 gl 2 st en
die rest mij an gelt gegeven te weten 4 gl 8 st, soo dat wij nu tot Martini 1708 van allens effen
zijn, het spinnen is oock met afgereeckent.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Wegdam.
1708 den 16 sept. Hinderick Vinckers verpachtet het Geur om te weiden tot Martini 1708 en sal
mij daervoor geven op Martini 4 paer volwassene pachthoenders in prasentie van mijn meyer
Boomjan.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Wegdam.
1709 den 10 meert Hinderick Vinckers an mijn vrouwe gebracht elf stuck gaeren, het stuck 2 st
min een oortien, beloopt sich an gelt 19 st en een oortien.
1709 den 12 meert Hinderick Vinckers gedaen een schepel rogge, moet kosten 36 st, is 1 gl en 16
st.
1709 den 10 maey Hinderick Vinckers gedaen of geleent een schepel boeckweite, moet mij
daervoor geven 2 gl of tegens het nije soo veele boeckweite als die selvige dan kostet, maer sal an
mijn keur staen.
1709 den 9 juny Hinderick Vinckers heeft mij van het saegen van die peppelen van verleden
winter afverdient 4 gl 10 st op reeckeninge of te korten.
1709 den 2 julius Jan te Krooshoop goetgedaen een halven dienst met die peerden, is 15 st an
Hinderick Vinckers, soo hij an hem wegens mij gedaen heeft, beloopt sich het mine 4 gl 11 st,

ergo 1 st van mij overbetaelt, van Hinderick Vinckers moet ick oock noch hebben een paer
hoenders wegens Borchadt bij die Fluttert die hem 10 st minent wegen daer voor gedaen heeft
hiermeede wegens het nije.
1709 den 17 julius Hinderick Vinckers geleent een broot, heeft gewogen 26 pont om mij met den
eersten weer te betaelen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Wegdam.
dat paer hoenders van Borchardt is betaelt.
1709 den 18 julius Hinderick Vinckers met eicken plancken saegen afverdient die somma van 2
gl, dito twee gulden, soo dat hem nu weer van mij toekoomt 39 st, den 1 st dan afgetrocken en 10
st van dat paer hoenders of dat paer hoenders, dan was het 29 st, is 1 gl 9 st.
1709 den 6 augustus Hinderick Vinckers mij eenen dach garste gemaeit op die horst, rest mij
noch enen dach.
1709 den 7 augustus Hinderick Vinckers mij weer een halven dach garste gemaeit, rest mij noch
een halven dach.
1709 den 12 augustus Hinderick Vinckers mij weer een halven dach haever gemaeit op de groote
haere, soo dat hij sijn saetdaegen soo op Martini 1709 verschijnen sullen, heeft gedaen.
1709 den 14 novemb. met Hinderick Vinckers die pacht, soo mij op Martini 1709 vervallen was,
klaer afgereeckent ad 22 gl jaerlyx en is allens mede afgereeckent, soo van karfstocken, gras
maeien van het jaer 1709 van hem en sijn vrouwe Trine, die saetdaegen van Martini 1709 zijn
betaelt, resteert die twee vette pachtgansen van Martini 1708 en 1709, 22 gl moet ick Egbert
Roesen Speeckenbrinck jaerlyx op sijn pacht goetdoen en Hinderick Vinckers heeft mij nu
afverdient 21 gl 11 st, resteert mij nu noch daervan 9 st van Martini 1709, het spinnen is oock met
afgereeckent als mede het saegen, resteert mij 2 jaeren wegens naeweide van het Geur, 1708 ad 4
paer hoenders en 1709 ad 3 paer hoenders, te saemen ad 7 paer hoenders met een roggenbroot ad
26 pont.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Wegdam.
1709 den 21 novemb. Hinderick Vinckers mij gebracht een pachtgansch, heeft gewogen 9 pont
soo mij verschenen was op Martini 1708, rest mij noch die gansch van Martini 1709.
1710 den 13 jan. Hinderick Vinckers an mijn vrouw gebracht 8 stucken gaeren, het stuck sal hij
voor hebben 2 st min een oortien, beloopt sich an gelt 14 st, dese 9 st soo Hinderick Vinckers mij
was te quade gebleven van Martini 1709, gekortet op dese vorenstaende 14 st, soo soude ick hier
van schuldig blijven an Hinderick Vinckers 5 st.
1710 den 21 maei Hinderick Vinckers gedaen een schepel boeckweite, moet mij daervoor geven
25 st, is 1 gl 5 st, die 5 st afgetrocken blijft dan noch 1 gl, sal op het saegen afgetrocken worden.
1710 in mijn afwesen nae Lingen Hinderick Vinckers gesaeget tien daegen op sijn eigen post, des
daeges 8 st, is 4 gl en mij quam noch 1 gl toe van die boeckweite, rest hem dan noch 3 gl van mij
dan is allens betaelt.
1710 den 26 julius Hinderick Vinckers sijn twee saetdaegen gedaen soo op Martini 1710
verschijnen sal.
1710 den 14 augustus van Hinderick Vinckers weer gekregen die 26 pont broot soo hij mij van te
voren of geleent hadde, ben hier van soo weer van voldaen.
1710 in mijn afwesen nae Deventer Hinderick Vinckers gebracht an mijn dochter Lambertine ene
pachtgansch soo mij noch toequam van Martini 1709, resteert mij noch eene gansch van Martini
1710.
1698 den 5 octob. Swier ten Krooshoop mij gebracht een mudde haever soo mij noch eerst
verschijnen sal op Sontemarten 1698.

1698 den 8 octob. Jan te Krooshoop mij een foer torf van die Borckel gehaelt.
1698 den 16 octob. Willem ten Krooshoop mij gebracht 3 hoenderen soo mij noch toequam van
het jaer van 1697.
1698 den 15 novemb. Swier ten Krooshoop mij gebracht tyn schepel boeckweite waer an het
laeste schepel scheelde wel een paer koperlan, moet mij op een ander jaer soo veel meer brengen,
soo mij verschenen was op Martini 1698.
1698 den 31 decembris van Krooshoop laeten haelen een paer hoenders soo mij verschenen
waeren op Martini 1698.
1699 den 25 jan. Jan en Swier ten Krooshoop mij een foer holt van Mensinck in Elsen gehaelt, is
eenen dienst met die peerden, Jan en Swier ten Krooshoop heeft sijn 50 telgen kuilen gemaeckt
soo noch eerst op Martini 1699 verschijnen sullen.
1699 den 6 meert Jan te Krooshoop mij gebracht twee mudde garste soo mij op Sontemarten
1698 verschenen was.
1699 den 15 meert Berentien ten Krooshoop mij gebracht 17 stucken gaeren, sal voor het stucke
hebben twee min een oortien, beloopt sich an gelt 29 st en 6 duiten, Jan te Krooshoop mij een
halven dach met die peerden geholpen, heeft 2 foer plaggen uyt het velt gehaelt en 2 foer rijsen
op die Horst en die kleine Hare.
1699 den 10 april met Swier ten Krooshoop die pacht tot Martini 1698 toe klaer afgereeckent wat
naeme het hebben mach, niet uytbescheiden, soo is bij afreeckeninge bevonden dat Swier mij van
die verkofte rogge ad 56 st het schepel, is schuldigh gebleven die somma van 8 gl, het flas van
het jaer 1698 hebbe ik getrocken en met Krooshoop afgereeckent, op 1699 moet mijn mama het
flas weer ontfangen en van alle andere toebaete hebbe ick een jaer die halfscheyt getrocken, te
weten pachtvarcken, peper ende die wegge, die gansch van Martini 1698 heeft mijn mama van
Krooshoop gekregen, op 1699 moet ick se weer ontfangen, die 3 ryxoort van die naeweide en die
halfscheit van die 9 gl oock soo verre betaelt, maer Swier blijft mij noch schuldigh 3 hoenderen,
die saetdaegen zijn oock soo verre betaelt en die telgen kuilen oock tot Martini 1669 incluys,
resteert mij oock noch eenen dienst met die peerden, die karfstocken zijn oock soo verre
afgereeckent en betaelt, die pachthoenderen van 1698 zijn mij oock soo verre betaelt, hierop een
hoen betaelt.
1699 den 12 april Jan te Krooshoop mij 3 schoft geegget en een schoft Boomjan maecket eene
dach, daer mede is den dienst betaelt.
1699 den 6 maey Jan te Krooshoop mij een schoft plaggen in die koestal en in die paerdenstal
gevaeren, is het eerste weer ....
1699 den 11 maiy Jan te Krooshoop mij weer een foer torf van die Borckel gehaelt, is weer eenen
dienst met die peerden.
1699 den 22 maiy Jan te Krooshoop mij 3 schoft plaggen gevaeren in die vaelt.
1699 den 1 juny Jan te Krooshoop mij weer eenen dach plaggen gevaeren in die vaelt, bint nu te
saemen 3 diensten met die peerden op Sontemarten 1699.
1699 den 18 juny Jan te Krooshoop mij een halven dach geholpen met sijn peerden, is weer een
halven dienst met die peerden.
1699 den 15 july Jan te Krooshoop mij weer een foer hoei ingevaeren uyt die Haer, is weer einen
schoft met die peerden.
1699 den 20 july Jan te Krooshoop mij weer een schoft geholpen met die peerden, is geweest doe
hij mij het flas nae die Reute heeft gebracht.
Jan te Krooshoop mij geholpen 3 schoft hoejen maijen, noch weer geholpen 5 schoft, maecket 8
schoft, is 2 daegen, soo dat sijn saetdaegen soo op Martini 1699 verschijnen sullen, zijn betaelt.
1699 den 30 augustus Jan te Krooshoop mij weer een halven dach geegget op het Raelant, is weer

een halven dienst met die peerden.
1699 den 2 septemb. Jan te Krooshoop mij weer een foer torf van die Borckel gehaelt, is weer
eenen dienst met die peerden.
1699 den 25 septemb. Jan te Krooshoop mij een schoft geegget met die kleine egede op die
Horst.
1699 den 7 october Jan te Krooshoop mij een waegen met bier uyt die Kiste gehaelt, is een
schoft.
1699 den 9 novemb. Jan te Krooshoop mij gebracht een paer hoenders.
1699 den 16 novemb. Jan te Krooshoop mij gebracht tyn schepel boeckweite en een mudde
haever, die haever was ... en oock wel half swarte haever, .... haever met Jan te Krooshoop te
goede, soo mij verschenen was op Martini 1699.
1699 den 17 novemb. Jan te Krooshoop mij gebracht een pachtgansch, heeft gewogen met die
veeren 9 pont, soo mij verschenen was op Martini 1699, op Sontemarten eenduisent sevenhondert
moet mijn mama die gansch van Krooshoop weer ontfangen.
1699 den 28 novemb. Jan te Krooshoop mij gebracht die 8 gl, soo mij noch toequam van die
rogge van het jaer van 1698, den selvigen dito mij oock gebracht 6 schepel garste.
1700 den 27 jan. Jan te Krooshoop mij gebracht 2 mudde rogge en een schepel rogge
minentwegen an die schoolmeyster Bloemendal betaelt soo op Martini 1699 verschenen was, in
alles 9 schepel rogge op reeckeninge betaelt 8 st, noch 7 schepel rogge van Martini 1699 met 2
schepel garste.
1700 den 24 febr. en den 23 febr. Jan te Krooshoop mij anderthalven dach stenen gevaeren, heeft
mij drie duisent stenen gevaeren van die Heeckerensche meulle, is anderthalven dienst tot op het
Weghdam.
1700 den 25 febr. Jan te Krooshoop mij gebracht 6 schepel rogge, rest mij noch een schepel
rogge.
1700 den 9 meert Jan te Krooshoop mij een halven dach stenen gevaeren en pannen, is een
halven dienst met die peerden.
1700 den 14 meert Jan te Krooshoop mij gebracht een half mudde garste soo dat mijn garste, soo
mij op Martini 1699 verschenen is geweest, mij is betaelt.
1700 den 15 meert Jan te Krooshoop mij van 10 uiren af tot savonts toe 1500 stenen gehaelt van
die Heeckerensche meulle, wat hij daervoor reeckent, 3 schoft bint het niet en het is meer als een
halven dagh.
1700 den 23 meert Jan te Krooshoop mij een foer holt op het Weghdam gebracht, reeckene
daervoor een schoft van een dach.
1700 den 25 meert Jan te Krooshoop mij een waegen met schulpkalck gehaelt van het texo af,
reeckent daer voor 3 schoft van een dach.
1700 den 3 april Jan te Krooshoop mij een waegen met kalck van Ottensteen gehaelt, dat is nu
den Deventer dienst, 10 tonnen.
1700 den 18 april Jan te Krooshoop mij een foer holt gehaelt uyt Mensinck, is weer een schoft
met die peerden.
1700 den 2 maey Jan te Krooshoop mij weer een waegen met schulpkalck gehaelt van die
Heeckerensche meulle af, is een halven dach, is den halven dienst met die peerden, heeft mij
gebracht 10 tonne schulpkalck en een hondert rode pannen Hasseler dack, daer hebbe ick hem
weer een halven dach voor helpen bouwen met mijn peerden, soo dat dese dienst tegens
malkanderen wort doorgedaen.
1700 den 2 maiy Jan te Krooshoop geleent een half schepel swarte haever tot an het nije.
1700 den 5 maiy Berentien ten Krooshoop mij gebracht viertyndehalf pont boter, het pont 4 st,

beloopt sich an gelt 54 st.
1700 den 22 maiy Jan te Krooshoop mij een paert voor mijn waegen met nae Deventer angedaen
om 12 tonne schulpkalck te haelen, moet hem daervoor geven een goltgulden a 28 st het stuck.
1700 den 30 maiy Jan te Krooshoop voor mij na die waetermeulle geweest, reeckent daervoor
een schoft met die peerden.
1700 den 7 juny Jan te Krooshoop geleent tot an het nije een half mudde rogge om dat sulcke
goede rogge an mij weer te geven of so sij soo goet niet mocht vallen tegens marckganck.
1700 den 5 julius Jan te Krooshoop weer een foer torf van den Borckel gehaelt, is weer eenen
dienst met die peerden, het eene foer is te bede geweest.
Jan te Krooshoop mij een foer hoei gehaelt doe ick na Deventer waer, wat hij daervoor reeckent.
Berentien ten Krooshoop gebracht voor een rijcksd. an boter, het pont tegen 3 st 8 penningen.
1700 den 16 july Krooshoop sijn 2 saetdaegen gedaen soo noch eerst verschijnen aullen op
Martini 1700.
1700 den 25 july Jan te Krooshoop mij een peert ingedaen na Deventer, moet daervoor hebben
eenen goltgulden a 28 st.
1700 den 6 augustus Jan te Krooshoop mij weer een foer torf van die Borckel gehaelt, is weer
enen dienst met die peerden, moet drie volwassene peerden voor die dagen hebben maer gheen ...
van het jaer en heeft oock niet wel gelaeten, kan voorgeven dienst beslaen maer wel voor 3
schoft.
1700 den 9 augustus Jan te Krooshoop mij weer een foer torf van die Borckel gehaelt, is weer
eenen dienst met die peerden.
1700 den 19 augustus met Jan te Krooshoop alsmede last hebbende van sijn vrouwe Berentien ten
Krooshoop die pacht tot op Sontemarten 1699 incluys, voor mijn halfscheyt afgereeckent en bij
afreeckeninge bevonden dat het saet oock soo verre is betaelt op 3 schepel rogge nae en
anderthalf schepel haever met 1 gl an gelt, die diensten binnen soo veer tegens malkanderen
doorgedaen en betaelt maer Jan te Krooshoop heeft sevendehalve dienst overbetaelt, op Martini
1700 te korten, die telgen kuilen van Martini 1699 zijn oock betaelt alsmede die pachtgansch, op
Sontemarten 1700 moet mijn mama die gansch weer ontfangen en den daelder voor 6 pont flas
heeft mijn mama gebeurt op Martini 1699.
op Martini 1700 moet ick het weer ontfangen die wegge, pachtvarcken en peper hebbe ick half
getrocken, alsmede van die hoeimaet en die naeweide, resteert mij noch een paer hoenders van
die pacht van Martini 1699, in allens het paer hoenders, op een ander jaer sal Jan te Krooshoop
mij een pachtvarcken doen weerdigh 4 slechte daelders mits betaelende an mijn moeder die
halfscheyt.
1700 den 17 sept. Jan te Krooshoop mij weer eenen dach gebouwt op het schaepelant, is weer
eenen dienst met die peerden.
Jan te Krooshoop die groote maet verpachtet voor die tijt van een maent en sal mij daervoor
geven 2 paer volwassene pachthoenders, neemt sijn anvanck den 22 sept. 1700.
1700 den 3 octob. Jan te Krooshoop mij gebracht 3 schepel rogge, soo dat die rogge soo veer
betaelt is.
1700 den 21 octob. van Jan te Krooshoop laeten haelen een paer hoenders op reeckeninge.
1700 in mijn afwesen nae Deventer Krooshoop gebracht een pachtgansch soo op Martini 1700
verschenen was, als mede een paer hoenders van Krooshoop gehaelt en een schepel boeckweite,
alsmede anderthalf hondert kolen van die Kiste gehaelt, noch heeft Jan die soldaet van
Krooshoop ontvangen een schepel rogge op mijn pacht en sal noch een schepel ontfangen, bint
dan 2 schepel rogge.
1700 den 16 novemb. Jan te Krooshoop mij gebracht 9 schepel boeckweite en 4 schepel haever

soo mij op Martini 1700 vervallen was en is soo verre betaelt op anderthalf schepel haever nae
van verleden jaer.
1700 den 24 decemb. Jan te Krooshoop mij gebarcht twee paer hoenders op reeckeninge.
1700 den 27 decemb. Jan te Krooshoop voor mij nae Hengelo geweest om daer eenige
haegedorens vandaen te haelen, maer te vergeeves, sal daer van hebben 10 st, noch weer den
anderen dach wat gemest, sal daervan hebben 5 st, is te saemen 15 st.
1701 den 3 jan. met Jan te Krooshoop veraccordeert dat hij mij dat achter die hegge, daer die nije
haegedorens sullen ingepaetet worden, sal klaer maecken en die queque te degedaer uyt gaeren,
ben met hem eens geworden in prasentie van die weert in de Kiste voor een goltgulden, is 1 gl en
8 st.
1701 den 15 jan. Jan te Krooshoop gebracht twee paer hoenders op reeckeninge.
1701 den 9 febr. Jan te Krooshoop mij gebracht twee mudde garste soo mij verschenen was op
Martini 1700.
1701 den 20 febr. Jan te Krooshoop mij gebracht een pachtvercken, is gereeckent op 6 gl, dus Jan
te Krooshoop moet an mijn mama 3 gl uytkeren.
1701 den 3 meert Jan te Krooshoop mij gebracht 9 schepel rogge op reeckeninge.
1701 den 14 meert Jan te Krooshoop mij gebracht een mudde rogge, soo dat mijn rogge soo mij
op Martini 1700 vervallen was, is betaelt en mij doe oock gebracht een half schepel haever soo
ick geleent hadde en een schepel haever hebbe ick hem voor dese reise doorgedaen voor dat hij
mij sijn peert altemet geleent heeft, maer die ... te vaeren, heeft sijn telgen kuilen oock gemaeckt,
te weten 50 kuilen soo op Martini 1700 vervallen was en heeft se oock gepaetet en gebonden, sal
voor het stucke hebben als Boomjan.
1701 den 30 maiy Berentien ten Krooshoop an mijn vrouwe gebracht 28 stuck gaeren, het stuck
is bedongen voor 2 st min een oortien, beloopt sich an gelt 49 st.
1701 den 31 maiy met Jan te Krooshoop alsmede last hebbende van sijn vrouwe Berentien ten
Krooshoop die pacht tot op Sontemarten 1700 incluys voor mijne halfscheyt afgereeckent en bij
afreeckeninge bevonden dat het saet oock soo verre is betaelt, maer Jan te Krooshoop blijft mij
suiver schuldigh an gelt elf gl en viertyn stuyvers, dito 11 gl en 14 st van Martini 1700, daer is
sijn verdienst buiten die karfstocken met in afgereeckent, blijven staen tot het lopende jaer, die
diensten zijn oock soo veere afgereeckent en betaelt op anderthalven dienst nae van Martini 1700,
het flas hebbe ick nu getrocken, op Martini 1701 moet mijn mama het weer ontfangen en van alle
andere toebaete hebbe ick half getrocken te weten 3 gl voor het pachtvarcken, 10 st voor die
halve wegge en 7 st voor het halve pont peper, die telgenkuilen van Martini 1700 heeft Jan te
Krooshoop oock gedaen en betaelt, den eenen dienst met die 2 paer hoenders, soo Jan te
Krooshoop volgens die nieuwe gemaeckte pachtsedule verschuldiget was, is oock met
afgereeckent als mede dat gesponnen gebrachte gaeren door Berentien ten Krooshoop.
den 30 maiy 1701 is oock met afgereeckent als mede van die 50 gepaete telgen met het bebinden
Jan te Krooshoop tegens drie doeiten het stuck goetgedaen en betaelt te weten 18 st en 6 doeiten,
noch is door abbuis vergeten het varcken soo ick van Jan te Krooshoop gekoft hadde voor 5 gl en
noch 1 gl, Boomjan mij geassigneert an Jan te Krooshoop te betaelen soo hij met sijn peerden van
Boomjan verdient hadde, maecket dan te saemen 6 caroli guldens, dese 6 caroli guldens
afgetrocken van die elf guldens en viertyn stuyvers, rest mij dan noch suiver an gelt tot Martini
1700 vijf guldens en viertyn stuyvers , dito 5 gl 14 st.
1701 den 22 junius Jan te Krooshoop mij een schoft geholpen met sijn peerden, heeft het waeter
gehaelt daer men bij wasschen wilde en oock een veeltien rijse.
1701 den 12 julius Berentien ten Krooshoop an mijn vrouw gebracht 15 pont en een half boter,
sal voor het pont hebben 3 st, beloopt sich an gelt 46 st en een half.

1701 den 19 julius Jan te Krooshoop mij weer een foer torf van die Borckele gehaelt, is weer
eenen dienst met die peerden en een foer torf mij te bede gehaelt gelijck die andere meyers oock
gedaen hebben.
1701 den 30 julius Wilhem ten Krooshoop mij 2 daegen helpen rogge maeyen soo dat Krooshoop
sijn saetdaegen, soo op Martini 1701 verschijnen sullen, zijn betaelt.
1701 den 10 augustus Jan te Krooshoop een halven dach voor Boomjan gebouwt, is weer een
halven dienst met die peerden op mijn diensten.
1701 den 26 augustus Jan te Krooshoop mij weer eenen dach geegget op mijn lant, is weer eenen
dienst met die peerden.
Jan te Krooshoop mij gekoft voor 5 st an wit leer op die Diepener karmse.
1701 den 17 sept. Jan te Krooshoop mij 3 schoft helpen messen en een schoft hoei ingevaeren, is
eenen dach te saemen, is weer eenen dienst met die peerden.
met Jan te Krooshoop veraccordeert over die groote maet dat hij die sal weiden tot Suntemarten
1701 en sal mij daer van geven twee paer hoenders.
1701 den 26 octob. Jan te Krooshoop voor mij nae die Heeckerensche meulle geweest, is weer
eenen schoft met die peerden en Jan te Krooshoop seght van een halven dach, is dan een halven
dienst met die peerden, maer behoorde niet meer als eenen schoft te wesen.
1701 den 10 novemb. Jan te Krooshoop mij gebracht twee pachtgansen, hebben elck gewogen
negendehalf pont, soo mijn mama noch toequam soo haer wel geb. mij vereert heeft van Martini
1700 en soo mij toequam van Martini 1701, rest Jan te Krooshoop noch eene gansch te betaelen
an mijn mama van Martini 1701 of an mij soo haer wel geb. mij die mochte vereeren met een
paer hoenders.
1701 den 26 novemb. Jan te Krooshoop mij wat gelijckt an die bleicke, sal daer van hebben 27 st
8 penn voor sijn 4de part, is te saemen 5 gl 10 st.
1701 den 7 decemb. Jan te Krooshoop mij gebracht twee mudde boeckweite op reeckeninge, rest
mij noch 2 schepel boeckweite van Martini 1701.
1701 den 13 decemb. van Jan te Krooshoop ontfangen 3 hoenderen, een hoen quam mij noch toe
van die naeweide van het jaer 1699, soo dat een paer hoenders nu betaelt zijn op die pacht van
1700 op die 6, rest daer dan noch van 4 hoenders.
Jan te Krooshoop mij eerde gelijcket achter den hofjen, oock gekaent op die bleicke, sal daer van
hebben 2 schepel rogge of 3 gl an gelt.
1702 den 12 jan. van Jan te Krooshoop gekoft een halven verckentien, sal daervoor korten an die
rogge drie schepel rogge.
1702 den 20 jan. Jan te Krooshoop mij gebracht twee mudde garste en een paer hoenders soo mij
verschenen was op Martini 1702.
Jan te Krooshoop heeft sijn 50 telgen kuilen gemaeckt soo op Martini 1701 verschenen waeren.
1702 den 28 jan. Jan te Krooshoop mij gebracht een mudde haever soo mij op Martini 1701
verschenen was.
1702 den 17 febr. Jan te Krooshoop mij gebracht 2 mudder rogge op reeckeninge maer an het
laeste schepel scheelde wel ruim een half spint an, moet mij daer nae soo veele meer
overbrengen.
1702 den 18 meert Jan te Krooshoop mijn enen dach sijn peert angedaen bij mijn peerden doe ick
die boeschen hebben uyt het horsken gehaelt, wort gereeckent op eenen halven dienst.
Jan te Krooshoop enen schoft voor Boomjan gebouwt in mijn afwesen na Deventer.
1702 den 20 junius Jan te Krooshoop mij 2 daegen sijn eene peert geleent, wort gereeckent op
enen dienst met die peerden, most anders 3 daegen geweest hebben omdat hij met drie peerden
moet dienen.

1702 den 30 junius Jan te Krooshoop mij weer een foer torf van die Borkele gehaelt, is den
bededienst.
1702 den 4 july Jan te Krooshoop mij twee foer torf van het veene die Borkele gehaelt, Heuhedde
was met hem angespant, bent 2 diensten met die peerden.
1702 den 13 julius Jan te Krooshoop mij weer een foer torf van het feene gehaelt en oock een
schoft hoei ingevaeren.
1702 den 19 julius met Jan te Krooshoop en sijn vrouwe Berentien ten Krooshoop die pacht tot
op Martini 1701 incluys voor mijne halfscheyt afgereeckent en bij afreeckeninge bevonden dat
het saet so verre is betaelt op twee schepel rogge en twee schepel boeckweite na, dus bint al die
karfstocken met afgereeckent, soo van allens, van vruchten, telgen paeten.
edoch van allens, wat naeme het hebben mach niet uytbescheiden tot op desen huidigen dach toe,
die diensten zijn oock op anderthalven dienst afgereeckent en betaelt van Martini 1701, alsmede
resteert mij noch een gansch met twaelf hoenderen van Martini 1701, het flas heeft mijn mama
van Krooshoop getrocken verleden Martini 1701 ad 66 pont, op 1702 moet ik het weer ontfangen
en van alle andere toebaete hebbe ick half getrocken te weten 3 gl voor het pachtvarcken, 10 st
voor die halve wegge en 7 st voor het halve pont peper en 3 rijcksoort van die drie parten zijn
oock afgereeckent wegens die naeweide, die 50 telgen kuilen van Martini 1701 zijn oock betaelt,
den enen dienst met die twee paer hoenders so Jan te Krooshoop volgens die nieuwe gemaeckte
pachtcedule verschuldiget was, is oock met afgereeckent alsmede die gepachtede telgen met het
bebinden zijn oock met afgereeckent en betaelt tegens 1 st het stuck, die saetdaegen zijn oock tot
Martini 1701 betaelt, den rijcksd. wegens 25 foer gemaide plaggen tegens 2 st het foer zijn oock
met afgereeckent, soo is bij afreeckeninge bevonden dat ick Jan te Krooshoop en Berentien sijn
vrouwe ben schuldigh gebleven eenentwintigh guldens en sestyndehalve stuyver, dito 21 gl 15 st
en 8 penningen, en dat selvige moet Krooshoop op die geltpacht van Martini 1702 korten.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Wegdam.
1702 den 27 july Jan te Krooshoop sijn twee saetdaegen gedaen, soo noch eerst verschijnen
sullen op Martini 1702.
1702 den 9 augustus Jan te Krooshoop voor Boomjan een halven dach met sijn peerden gebouwt,
is een halven dienst met die peerden, op mijn diensten te korten.
den selvigen dito hem geleent of moet het mij betaelen, so als het speurrien saet nu gelt, staet an
mijn keur, anderthalf spint speuerien saet, men moet vernemen wat het nu gelt of soo ick het saet
op een ander jaer weer nemen, soo veele meer voor mijn lenen, het spint kost 24 st is 36 st.
1702 den 19 augustus Jan te Krooshoop mij twee kladdekes hoei ingevaren doe ick na Deventer
most vaeren nae die begraffenisse, wort gereeckent op een schoft met die peerden.
1702 den 24 augustus Jan te Krooshoop een halven dach met die grote egede geegget en
geslichtet op die Horst, is een halven dienst met die peerden.
1702 den 28 augustus Jan te Krooshoop mij eenen dach met die groote egede geegget, is weer
enen dienst met die peerden, maecket 7 schoft, heeft nu 3 schoft gedaen op Martini 1702.
1702 den 8 sept. Jan te Krooshoop weer enen dach met die grote egede geegget op het Raelant en
schaepelant, is weer enen dienst met die peerden.
Jan te Krooshoop mijne naeweide van die grote maet verpachtet tot an Martini 1702 en sal mij
daervan geven 25 st of 5 hoenderen, dit sal an sijn keur staen.
Jan te Krooshoop mij gebracht 4 foer plaggen, het foer is bedongen voor 2 st, beloopt sich 8 st.
Jan te Krooshoop twe peerden angedaen voor mijn nije waegen nae het Eveld, sal hem daervoor
goetdoen den Deventer dienst.
1702 den 16 novemb. Berentien ten Krooshoop nij gebracht twee pachtgansen en twe paer
hoenders, die ene gansch van Martini 1701 en die ander pachtgansch van Martini 1702, rest een

gansch van Martini 1702 te weten mijn mama's gansch.
1702 den 21 novemb. Jan te Krooshoop mij gebracht 3 mudde boeckweite maer an het laeste
schepel scheelde wel een half spint an, soo dat hij sijn boeckweite soo op Martini 1702 vervallen
was, heeft betaelt.
1702 in mijn afwesen na Deventer Jan te Krooshoop gebracht een mudde rogge met vijf mudde
haever min een schepel op reeckeninge.
1702 in mij afwesen na Deventer Krooshoop mij gemaeit 17 foer plaggen, moet voor het foer
hebben 2 st, maecket an gelt 1 gl en 14 st.
1702 den 21 decemb. van Krooshoop gekregen twee paer hoenders op reeckeninge.
1703 den 10 jan. Jan te Krooshoop an mijn vrouwe gebracht 14 stucken gaeren, het stuck 2 st min
een oortien, maecket 23 st en een half.
1703 doe ick na Rande ben gevaeren Jan te Krooshoop mij een peert angedaen, is 2 daegen
uytgeweest, reeckene dit op enen dienst met die peerden, noch heeft Jan te Krooshoop met een
peert een halven dach gemesset, reeckene dit op een schoft, bent dan te saemen 5 schoft.
1703 den 16 febr. Jan te Krooshoop mij gebracht een mudde rogge met 7 schepel haever op
reeckeninge.
1703 den 17 febr. van Krooshoop gekregen een hoen.
1703 den 3 meert Jan te Krooshoop mij gebrachtr een paer hoenders op reeckeninge.
1703 den 15 meert Jan te Krooshoop mij gebracht twee mudde garste soo mij verschenen was op
Martini 1702 met een mudde rogge op reeckeninge.
1703 den 16 meert Jan te Krooshoop mij twee foer holt gehaelt, reeckene dit op 3 schoft met die
peerden.
1703 den 22 meert Jan te Krooshoop verkoft vijf schepel rogge, het schepel tegens een
goltgulden, maecket an gelt 7 gl en een schepel rogge an die schoolmeyster Bloemendal soo
verschenen is op Martini 1702, dese 7 gl bij afreeckeninge betaelt als mede twee schepel
boeckweite verkoft, het schepel tegens 1 gl, bent 2 gl, dese 2 gl bennen oock met afgereeckent.
1703 den 22 meert met Jan te Krooshoop en sijn vrouwe Berentien ten Krooshoop die pacht tot
op Martini 1702 incluys voor mijne halfscheit afgereeckent en bij afreeckeninge bevonden dat het
saet soo verre is anbetaelt, dus bent af die karfstocken met afgereeckent, soo van allens van die 4
roeden te vruchten an die Scholtenmaet ad 12 st, telgen paeten ad 7 gl 5 st, edoch van allens wat
naeme het hebben mach niet uytbescheiden tot op desen huidigen dach toe, die diensten zijn oock
op drie diensten en een schoft van Martini 1702 afgereeckent en anbetaelt, alsmede resteert mij
noch een gansch van Martini 1701, als mede 9 hoenders van Martini 1702, het flas ad 6 pont
tegens een daelder gereeckent, soo mij op Martini 1702 verschenen was, is oock met
afgereeckent, op Martini 1703 moet mijn mama het weer ontfangen en van alle andere toebaete
hebben ick half getrocken, te weten 3 gl voor het pachtvarcken, 10 st voor die halve wegge en 7
st voor het halve pont peper en drie ryxoort van die drie parten wegens die naeweide, zijn oock
met afgereeckent, die 50 telgen kuilen van Martini 1702 zijn oock betaelt, den enen dienst met
die twee paer hoenders, soo Jan te Krooshoop volgens die nieuwe pachtsedule verschuldiget was,
is oock met afgereeckent, als mede die gepaetede telgen, maer moeten bebonden worden, zijn
oock met afgereeckent en betaelt tegens 1 st het stuck, die saetdaegen zijn oock tot Martini 1702
betaelt, anderthalf spint sporriensaet is mij betaelt met 36 st maer met die conditie soo ick gheen
sporriensaet kan een ander wegh daervoor krijgen of het niet missen kan of soo ick niet en
mochte verbouwen, soo verbint sich Jan te Krooshoop daervoor om voor dat gelt te leveren,
alsmede mij betaelt sestehalf mudde haever wegens mijn hooch ed. mama die ick gekoft hebbe
tegens 2 gl het mudde, maecket elf guldens op reeckeninge van haer wel geb. restant, dit dan nu
allens afgetrocken, soo is bij slot van reeckeninge bevonden dat ick of mijn erfgenaemen an Jan

te Krooshoop en sijn vrouwe Berentien van Martini 1702 bennen schuldigh gebleven die somma
van tyn guldens en vijf stuyvers, dus moet ick Jan te Krooshoop doen twee schepel boeckweite,
het schepel tegens 1 gl, bent 2 gl, is van dese tyn gulden 5 st al afgetrocken.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1703 den 22 meert Jan te Krooshoop betaelt die twee schepel boeckweite.
1703 den 27 meert Jan te Krooshoop mij gebracht wegens mijn hooch ed. mama tyn schepel
garste soo haer wel geb. verschenen was op Sontemarten 1702, twee schepel was hij te quaede
gebleven van Martini 1701, ick hebbe die weert in die Kiste die garste laeten sien wat hij
daervoor geven wol, soo heeft hij gesecht van 16 st het schepel, maecket dan te tyn schepels an
gelt 8 gl, maecket in het geheel met die haever dat ick mijn hooch ed mama schuldigh ben effen
19 gl.
1703 den 18 april Jan te Krooshoop voor mij na Ottensteen geweest en heeft mij daer een foer
kalck van dan gehaelt, heeft Mette Speeckenbrinck sijn peert angehadt, dat moet ick goetdoen,
reeckene dit op anderthalven dienst met die peerden.
1703 den 14 maiy mama sestehalf mudde haever betaelt, het mudde tegens 2 gl, is elf guldens en
voor tyn schepel garste betaelt 8 gl, het schepel tegens 16 st volgens hier angespelde quitantie van
mama.
1703 in july Jan te Krooshoop mij anderthalven dach rogge helpen maeyen waerin die wefer een
halven dach geholpen heeft, noch weer een halven dach garste helpen maeyen, waermede sijn
saetdaegen soo op Martini 1703 verschijnen sullen, heeft betaelt.
1703 den 1 augustus Berentien ten Krooshoop ons gebracht 9 jonge hoenders, bent 3 hoenders
tegens 2 hoenders gereeckent, maecket dan 3 paer volwassene pachthoenders, rest noch 3
volwassene pachthoenders van Martini 1702.
1703 den 13 augustus Jan te Krooshoop mij een foer torf van die Borckele gehaelt, is dit den
bededienst.
1703 den 15 augustus Jan te Krooshoop mij weer een foer torf van die Borckele gehaelt, is weer
eenen dienst met drie peerden.
noch heeft Jan te Krooshoop verleden jaer eenen dach voor Boomjan gebouwt dat op mijn
diensten souden gereeckent worden, is dan weer enen dienst met die peerden.
Jan te Krooshoop een peert bij mijn peerden na Herreveldt angedaen, reeckene dit op drie schoft
met die peerden, is altoos rijckelijck genoech omdat hij niet heeft te seggen.
Jan te Krooshoop verpachtet mijn grote maet die naeweide tot an Martini 1703 en sal mij
daervoor geven 5 volwassene pachthoenders of 25 st tot mijn keur.
1703 den 25 sept. Jan te Krooshoop met sijn peerden en waegen dack van die anckers op Jan
Vinckers huis, enen dach gehaelt, hij reeckent hiervoor eenen dienst met die peerden, 3 schoft is
genoech omdat hij het heel licht heeft kunnen doen.
1703 den 3 octob. Jan te Krooshoop voor mij na het Herkervelt geweest, .............. met hem eens
geworden van een halven ... op hem van 2 gl en 8 st, op de pacht te korten.
1703 den 20 october Jan te Krooshoop mij gebracht elf schepel haever waerop moeten afgekortet
worden een mudde haever soo mij op Martini 1703 vervallen sal, soo dat ick dan 7 schepel
haever ontfangen hebbe op mijn mamas reeckeninge.
1703 den 9 novemb. Jan te Krooshoop mij gebracht sijn schepel boeckweite maer was noch niet
droge, met twee paer hoenders, een paer 10, ick doe hebben voor dat bekleden soo dat ick dan
maer een paer hoenders op reeckeninge ontfangen hebbe, die boeckweite soo mij verschijnen sal
op Martini 1703.
1703 den 17 novemb. Krooshoper Gerryt mij gebracht twee vette gansen die eene soo mij
verschenen waeren op Martini 1701 en die ander op Martini 1702, rest mij noch eene gansch van

Martini 1703.
1703 den 28 novemb. Garryt te Krooshoop mij gebracht een paer hoenders op reeckeninge.
1703 den 20 decemb. Jan te Krooshoop mij sijn waegen met die jonge Garryt geleent om een foer
holt van Elsen na het Weghdam te brengen, mijn eene peert hebbe ick hem angedaen, reeckene
daervoor een halven dienst met die peerden.
1704 den 5 jan. van Jan te Krooshoop gekregen een hoen op reeckeninge.
noch weer den 7 jan. gekregen 2 paer hoenders op reeckeninge.
1704 den 14 jan. Jan te Krooshoop mij gebracht 3 schepel haever op reeckeninge van mijn hooch
ed. mama, een paer pachthoenders.
Jan te Krooshoop betaelt an die vrouw van Herreveldt op mijn reeckeninge.
1704 den 25 jan. Jan te Krooshoop mij gebracht 14 schepel rogge, is vierdehalf mudde en een
schepel an Bloemendal, Krooshoop betaelt, is 15 schepel rogge te saemen, rest mij dan noch een
schepel rogge soo dat mijn pacht dan van rogge betaelt is, soo mij op Martini 1703 verschenen
was.
Jan te Krooshoop heeft sijn 50 telgen kuilen gemaeckt soo op Martini 1703 verschenen waeren.
1704 den 19 febr. Jan te Krooshoop mij twee peerden an mijn peerden angedaen voor mijn
waegen om bier uyt die Kiste te haelen, reeckent daervoor een halven dach, een schoft is
genoech.
1704 den 26 febr. Krooshoper peerden mij een foer holt gehaelt, reeckene daervoor een schoft
van een dach.
1704 den 27 febr. nog weer een foer holt gehaelt, reeckene daervoor een schoft van een dach.
1704 den 20 meert Jan te Krooshoop mij gebracht 4 mudde garste, 2 van mij en 2 van mijn hooch
ed. mama soo ons op Martini 1703 verschenen was.
1704 den 30 meert Jan te Krooshoop mij geraedet in mijn hoeimeen 23 winterdaegen en een
schoft en 3 somerdaegen, die winterdaegen des daeges 7 st en die somerdaegen des daeges 8 st, te
saemen 9 gl en 7 st min een oortien en dat op kortinge van sijn reeckeninge.
1704 den 3 april Jan te Krooshoop mij 3 schoft rijse gevaeren en een halven dach voor mij na die
meule geweest, is te saemen 5 schoft met die peerden.
Jan te Krooshoop voor Hinderick Vinckers een halven dach holt gevaren op mijn diensten, is
weer een halven dienst met die peerden.
1704 den 3 maei Jan te Krooshoop mij een halven dach gebouwt op die kleine haer, is weer een
halven dienst met die peerden.
1704 den 16 maey Jan te Krooshoop mij 500 stenen van die Heeckerense meulle gehaelt, is een
schoft met die peerden.
1704 den17 maiy Jan te Krooshoop geleent een schepel boeckweite om tegens het nije dan an mij
weer te betaelen, een opgeheupt schepel omme te slaen.
1704 den 18 maey Jan te Krooshoop gegraeven 24 roeden, die roede tegens 4 st en een oortien,
maecket an gelt 5 gl en 2 st.
1704 den 29 maey Jan te Krooshoop mij sijn peert met het ful voor mijn waegen na Herreveldt
angedaen en binnen om negen uiren hier van het Weghdam en om 4 uiren nademiddach daer
gekomen, is een halven dach en nu om 1 uir weer vandan gevaeren en savonts op het Weghdam
gecomen, is niet meer als eenen dienst met die peerden, dan reeckene ick noch het ful voor een
vol peert en dese moeten oock 3 peerden geweest hebben.
1704 den 11 july met Jan te Krooshoop en sijn vrouwe Berentien ten Krooshoop die pacht tot op
Martini 1703 incluys voor mine halfscheit afgereeckent en bij afreeckeninge bevonden dat het
saet soo verre is anbetaelt, dus bent al die karfstocken met afgereeckent, soo van allens van het
vruchten an het nije ad 5 gl 2 st, telgen paeten 30 st en bebinden als mede het uytraeden uyt die

hoeimaten ad 9 gl 7 st, edoch van allens wat name het hebben mach, niet uytbescheiden tot op
desen huidigen dach toe, die diensten zijn oock op derdehalven dienst met die peerden van
Martini 1703 afgereeckent en anbetaelt, alsmede resteert mij noch een gansch van Martini 1703,
die hoenderen zijn oock soverre anbetaelt, het flas heeft mijn hooch ed. mama op Martini 1703
getrocken en van alle andere toebaete hebbe ick half getrocken, te weten 3 gl voor het
pachtvarcken, 10 st voor die halve wegge en 7 st voor het halve pont peper en drie ryxoort van
die drie paeten wegens die naeweide zijn oock met afgereeckent, die 50 telgen kuilen van Martini
1703 zijn oock betaelt tegens een halven st het stuck, die saetdagen zijn oock tot Martini 1703
betaelt, anderhalf spint sporriensaet is mij betaelt met 36 st maer met die conditie soo ick gheen
sporriensaet kan een ander wegh daervoor krigen of het niet misten kan of soo ick niet en mochte
verbouwen, soo verbint sich Jan te Krooshoop daervoor om voor dat gelt te leveren, alsmede mij
betaelt sestehalf mudde haever wegens mijn hooch ed. mama die ick gekoft hebbe tegens 2 gl het
mudde, maecket elf guldens op reeckeninge van haer welgeb. restant, dit dan nu allens
afgetrocken, soo is bij slot van reeckeninge bevonden dat ick of mine erfgenaemen an Jan te
Krooshoop en sijn vrouwe Berentien van Martini 1703 ben schuldigh gebleven die somma van
vijftyn guldens en 6 st, dito 15 gl 6 st en dese somma Jan te Krooshoop mij afgekoft een schepel
rogge met een schepel boeckweite voor een rijcksdaelder, is 2 gl 10 st, die boeckweite soo ick
hem geleent hadde en dat schepel rogge soo mij noch toequam van die rogge van Martini 1703
met die garste en haever en 10 schepel haever op mama's reeckeninge met 2 mudde garste
ontfangen, het saet is mij betaelt tot Martini 1703.
Jan te Krooshoop moet mij sjaers doen 9 diensten, 4 bij het huys en enen Deventer dienst met 2
peertdiensten en enen dienst volgens die nieuwe gemaeckte pachtsedule met 4 paer volwassene
pachthoenders.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1704 den 17 july Jan te Krooshoop een foer pannen voor mij van Oldenzael gehaelt, doe hem
daer voor goet anderthalven dienst met die peerden, 375 pannen.
1704 den 22 july Jan te Krooshoop mij een kladdeken hoei uyt het nije gehaelt, reeckent daervoor
een schoft met die peerden.
1704 den 25 july Jan te Krooshoop mij enen dach rogge gemaeit en eenen dach sijn broer die
wefer waermede dan sijn saetdaegen, soo op Martini 1704 verschijnen sullen, zijn betaelt.
1704 den 5 augustus Jan te Krooshoop mij een foer torf van die Borckele gehaelt, is dit nu den
bededienst.
1704 den 9 augustus Jan te Krooshoop en Jan te Kevelham sijn waegen mij elck een foer torf
gebracht, bent twee diensten met die peerden.
1704 den 22 augustus Jan te Krooshoop mij weer enen dach geegget met die grote egede op mijn
lant, is weer enen dienst met die peerden.
1704 den 9 sept. Berentien ten Krooshoop mij gebracht 6 paer hoenders welke op Martini 1704
verschijnen sal.
1704 den 14 sept. Jan te Krooshoop mij gebracht 9 schepel haever op reeckeninge.
An Jan te Krooshoop verpachtet die naweide en sal mij daervan geven tegens Martini 1704 een
paer pachthoenders.
1704 den 23 sept. Jan te Krooshoop mij enen dach helpen messen in die vaelt, is weer enen dach.
1704 den 7 octob. Boomjan mij van Jan te Krooshoop gebracht ........... op reeckeninge.
1704 den 13 octob. Jan te Krooshoop ............ waegen na den Oosterhof een halven dach .........
met die peerden, soo hij seght heeft ................... miste ick oock, moet na redelijckheit ............
1704 november Jan te Krooshoop mij gebracht 3 pachtgansen welke verschenen waren op
Martini 1703 en 1704, al mede doe oock ontfangen 8 hoenders op reeckeninge.

1704 december Jan te Krooshoop voor mij na die watermeulle geweest met saet dat gemaelt is,
moet hem daervoor goetdoen een halven dienst met die peerden.
1704 den 13 decemb. Jan te Krooshoop mij gebracht tyn schepel boeckweite soo mij verschenen
was op Sontemarten 1704 voor mine halfscheit als mede ontfangen 3 hoenderen op reeckeninge.
1705 den 2 febr. Jan te Krooshoop mij gebracht een mudde haever op reeckeninge.
1705 den 5 febr. Jan te Krooshoop mij gebracht 4 mudde rogge mijn halfscheit soo mij
verschenen was op Martini 1704.
1705 den 26 febr. Jan te Krooshoop mij gebracht 2 mudde garste soo mij op Martini 1704
verschenen was, Jan te Krooshoop mij twee paerden voor mijn waegen na Borne angedaen, moet
hem vraegen wat hij daervoor van hebben moet en den anteickenen, Jan te Krooshoop die 50
telgen kuilen gemaeckt soo mij op Martini 1704 verschenen waeren, daer voort telgen in
gepaetet, het stuck is een halven st, is 23 st.
1705 den 6 juny met Jan en Berentien ten Krooshoop die pacht, soo op Martini 1704 verschenen
was voor mine halfscheit, afgereeckent en bij afreeckeninge bevonden dat het saet soo verre is
anbetaelt, dus bent al die karfstocken met afgereeckent, soo van allens, wegens 50 telgen te
paeten met het bebinden en het stuck een halven st, is 25 st, is oock met afgereeckent en betaelt,
edoch van allens wat naeme het hebben mach, niet uytbescheiden tot op desen huidigen dach toe,
die diensten zijn oock op 4 diensten met die peerden anbetaelt en soo veer verreeckent, het flas is
oock soo verre betaelt en van alle andere toebaete hebbe ick half getrocken te weten 9 gl wegens
die halve maet, 3 gl voor het pachtvarcken, 10 st voor die halve wegge en 7 st voor het halve pont
peper en drie ryxoort ad 37 st en een half wegens die drie parten wegens die naeweide zijn oock
met afgereeckent en betaelt, die 50 telgen kuilen zijn oock betaelt als mede mij betaelt sestehalf
mudde haever wegens mijn hooch ed. mama die ick gekoft hebbe en volgens quitantie betaelt,
tegens 2 gl het mudde, maecket elf guldens op reeckeninge van hare wel geb. restant, alsmede Jan
te Krooshoop 1 gl betaelt en verreeckent voor dat kleine Hazeveldt is geweest, dit dan nu allens
afgetrocken, soo is bij slot van reeckeninge bevonden dat ick of mine erfgenaemen an Jan en
Berentien ten Krooshoop van Martini 1704 binnen schuldigh gebleven en op die anstaende pacht
te korten die somma van seven guldens en twaelftehalve st, dito 7 gl 11 st en 8 penn, die gansen
zijn oock soo verre betaelt, met die hoenders op een paer hoenders nae en 10 schepel haever op
mamas reeckeninge, met 2 mudde garste ontfangen, het saet voor mijne halfscheit is mij betaelt
tot Martini 1704 incluys.
Jan te Krooshoop moet mij sjaers doen 9 diensten, 4 bij het huys en enen Deventer dienst met 2
torfdiensten en enen dienst volgens die nieuwe gemaeckte pachtsedule met 4 paer volwassenen
pachthoenders.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1705 den 15 juny Jan te Krooshoop mij gebracht een .... op reeckeninge.
1705 in mijn afwesen na Deventer Jan te Krooshoop mij mijn reuvesaet ingevaeren, reeckent
daervoor een halven dach, is een halven dachdienst met die peerden.
1705 den 27 july van Krooshoop ontfangen 10 schepel rogge, 5 schepel rogge voor die
Kneunnick en 5 schepel rogge voor mij wegens die pacht van mijn hooch ed. mama verschenen
op Martini 1704, maer die vrouw van Harreveldt haer postje is bij die boer blijven staen en een
schepel rogge an die scholte tot Goor, soo mijn hooch ed. zaliger mama tot Martini 1704 betalen
moet, dat schepel rogge hebbe ick ontfangen.
1705 den 28 july Jan te Krooshoop mij een foer torf van die Borckele gehaelt, is enen
peerdendienst.
1705 den 28 july Berentien ten Krooshoop gebracht 10 pont boter, het pont is bedongen voor 3 st,
is an gelt 3 gl.

1705 den 1 augustus Jan te Krooshoop mij een foer torf van die Borckele gehaelt, is weer enen
dienst met die peerden.
1705 den 4 augustus Jan te Krooshoop mij weer een foer torf van die Borckele gehaelt, is weer
eenen dienst met die peerden, Krooshoop wever mij geholpen 3 schoft rogge en gras te maeyen.
1705 den 8 augustus Krooshoop wefer mij gemaeit een halven dach garste in het schaepelant
voor Jan te Krooshoop, noch weer een halven dach garste gemaeit in het schaepelant en
morskempken, te saemen 7 schoft, rest mij dan noch enen schoft.
noch mijn knecht Jan hem een dach rogge helpen invaeren op sijn kost, moet mij enen dach weer
helpen saet maeien op mijn kost, bent dan nu 5 schoft.
1705 den 24 augustus Jan te Krooshoop mij drie schoft geholpen waeter scheppen en saet
maeien, rest mij noch een halven dach.
Jan te Krooshoop mij 3 schoft geholpen eggen met die groote egede op het schaepelant.
1705 den 31 augustus Jan te Krooshoop mij gebracht een schepel rogge soo mijn zalige mama an
die schoele te Goor op Martini 1704 schuldigh was te betaelen.
1705 den 1 sept. Jan te Krooshoop verpachtet die naeweide in die groote maet tot Martini 1705
en sal mij daer van geven als in het verleden jaer 3 paer volwassene pachthoenders op Martini
1705 precys te betaelen.
1705 den 7 sept. Jan te Krooshoop mij den halven dach boeckweite helpen maeien soo dat wij nu
daer van effen zijn en soo ver is betaelt.
1705 den 10 sept. van Berentien ten Krooshoop gekregen 6 pont flas soo mij op Martini 1705
verschijnen sal.
1705 den 3 octob. Jan te Krooshoop mij gebracht een paer hoenders soo mij noch toequam van
Martini 1704.
1705 den 3 octob. Jan te Krooshoop gebeedet om enen dach op mijn diensten te bouwen, is uyt
gebleven en voor die ongehoorsaemheit voor dese reise betaelen een paer hoenders, soo dat die
hoenders soo den 3 octob. gebracht zijn voor niet worden gereeckent, is daeran gekortet worden.
1705 den 30 octob. Jan te Krooshoop mij een waegen met bier uyt die Kiste gebracht, is weer een
schoft met die peerden.
1705 den 8 nov. van Jan te Krooshoop gekregen twee paer hoenders op reeckeninge.
1705 den 17 nov. Jan te Krooshoop mij gebracht twee pachtgansen soo mij verschenen waren op
Martini 1705, met noch een paer hoenders op reeckeninge.
1705 den 4 decemb. Jan te Krooshoop mij gebracht 5 mudde boeckweite soo mij verschenen was
op Martini 1705 met een paer hoenders op reeckeninge, hebbe die boeckweite an die grutter tot
Goor verkoft met groot dingen, het schepel voor 17 st, maecket die 5 mudde effen 17 gl.
1705 den 14 decemb. Jan te Krooshoop mij gebracht tyn guldens op reeckeninge, dito 10 gl.
1706 den 12 jan. Jan te Krooshoop mij gebracht 2 mudde haever op reeckeninge met een paer
hoenders.
1706 den 1 febr. Jan te Krooshoop mij gebracht 4 mudde rogge op reeckeninge.
1706 den 20 febr. Jan te Krooshoop mij gebracht twee mudde haever op reeckeninge.
1706 den 13 meert Jan te Krooshoop mij gebracht 4 mudde garste soo mij verschenen was op
Martini 1705.
1706 den 25 meert Jan te Krooshoop gebracht an burgemeyster kleine Warner Jalinck wegens
mijn pacht 4 mudde rogge soo mij verschenen was op Martini 1705 soo van die rogge soo veere
voldaen, edoch van het saet in het generael.
.............. voor een pont peper 14 st, een rijcksdaelder .......... voor die naeweide, van die maet, die
50 telgen kuilen heeft Jan Vinckers betaelt, dit dan nu allens afgetrocken, soo is bij slot van
reeckeninge bevonden dat ick of mine erfgenaemen an Jan en Berentien Vinckers van Martini

1706 niet binnen schuldigh gebleven, maer dat ..... uytgekomen is, die gansen zijn oock soo verre
betaelt met die hoenders, op 7 hoenders nae.
Jan te Krooshoop moet mij sjaers doen 9 diensten, 4 bij het huys en enen Deventer dienst met 2
torfdiensten en enen dienst volgens die gemaeckte pachtsedule, met 4 paer volwassene
pachthoenders als mede sijn 2 saetdaegen gedaen van Martini 1706, 3 gl wegens 3 schepel rogge
mij oock betaelt, soo mij an en dienst en daghuir afgetrocken, rest mij noch 3 schepel haever soo
Berentien ten Krooshoop seght en sal mij die hant van mijn salige moeder daervan bijbrengen en
enen dienst laeten korten tegens 1 gl 10 st, daer bent die 10 st met in van die 10 telgen, het stuck
tegens 1 st, dit dan allens afgereeckent en betaelt.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1707 den 5 julius Jan te Krooshoop een halven dach gebouwt op die horst op het saetreuven lant,
is weer een halven dienst met die peerden.
1707 den 14 julius Jan te Krooshoop mij weer een foer torf van het feene gehaelt, is dit den
bededienst.
1707 den 15 julius Jan te Krooshoop mij twee foer torf van die Borckele gehaelt, Heuhedde was
met hem angespant, bent 2 diensten met die peerden.
1707 den 22 julius Jan te Krooshoop mij een schoft flas uyt het morsveene gevaeren, is weer
enen schoft met die peerden.
1707 den 23 julius Jan te Krooshoop heeft sijn saetdaegen gedaen soo noch eerst verschijnen
sullen op Martini 1707.
1707 den 23 julius Berentien ten Krooshoop mij gebracht een hoen op reeckeninge.
1707 den 25 julius van Jan te Krooshoop gekregen 3 jonge hoenders voor een paer hoenders op
reeckeninge.
1707 den 1 augustus van Jan te Krooshoop gekregen een paer hoenders op reeckeninge.
1707 den 15 augustus Jan te Krooshoop mij gebracht een hoen op reeckeninge.
1707 den 22 augustus Jan te Krooshoop mij enen dach geegget met die groote egede, is weer
enen dienst met die peerden.
1707 den 29 augustus Jan te Krooshoop verpachtet die naeweide in die groote maet tot Martini
1707 en sal mij daervan geven als in het voorleden jaer 3 paer volwassene pachthoenders.
1707 den 2 sept. Jan te Krooshoop mij een waegen met bier uyt die Kiste gehaelt, is weer enen
schoft met die peerden.
1707 den 14 sept. Berentien ten Krooshoop an mijn vrouwe gebracht ses pont pachtflas soo mij
op Martini 1707 eerst verschijnen sal.
1707 den 20 octob. Jan te Krooshoop Boomjan 3 schoft gemest op mijn diensten, is 3 schoft met
die peerden.
1707 den 11 nov. Jan te Krooshoop gebracht twee pachthoenders .....................................
................. Berentien ten Krooshoop an mijn vrouw gebracht 19 pont boter, het pont is bedongen
voor 3 st en een oortien, beloopt sich an gelt 3 gl en 1 st, den stuyver vergoet daer niet in, wort
niet betaelt.
1707 den 26 nov. Jan te Krooshoop mij gebracht 5 mudde boeckweite soo mij verschenen was op
Martini 1707, als mede gebracht een half mudde boeckweite op mijn salige moeders restant van
die pacht.
1707 den 6 decemb. Berentien tenKrooshoop mij gebracht 20 pont boter, het pont is bedongen
voor 3 st min een oortien, amecket an gelt 55 st, is 2 gl en 15 st.
1707 den 13 decemb. Jan te Krooshoop mij gebracht 3 paer hoenders op reeckeninge, rest mij
noch 9 hoenders.
1707 den 13 decemb. Jan te Krooshoop mij gebracht 8 gl op reeckeninge en die heeft sijn broer

Klaes voort gekregen op reeckeninge van sijn resterende loon.
1708 den 6 jan. Jan te Krooshoop mij gebracht 3 mudde rogge op reeckeninge, rest mij noch 5
mudde rogge, alsmede ontfangen een paer hoenders op reeckeninge, rest mij dan noch 7
hoenders.
1708 den 1 febr. Jan te Krooshoop twee paerden voor mijn berlijn op Scharpenzeel angedaen, is
een halven dienst soo Krooshoop seit met die peerden en ick segge van een schoft met die
peerden.
1708 den 7 febr. Jan te Krooshoop mij weer 2 paerden voor mijn calesse na Keppels angedaen, is
weer ene halven dienst met die peerden.
1708 den 21 febr. Jan te Krooshoop mij gebracht drie mudde rogge op reeckeninge, te saemen 6
mudde rogge, rest mij noch 2 mudde rogge van Martini 1707.
1708 den 3 meert Jan te Krooshoop mij gebracht twee mudde haever op reeckeninge.
1708 den 22 meert Jan te Krooshoop mij 2 paerden voor mijn waegen na Rande angedaen, bent
anderthalven dienst met die peerden, soo als hem te vooren oock daervoor goetgedaen is, soo
reeckene den Rande dienst voor niet met alle omdat hij van te vooren niet gekomen is.
1708 den 28 meert Jan te Krooshoop sijn vyftigh telgen kuilen gemaeckt soo mij noch toequam
van Martini 1707 en oock gepaetet en bebonden, is elcker telge een halven stuyver, is 25 st, is 1
gl 5 st, noch heeft Jan te Krooshoop een mudde rogge an die schoolmeister Hornema
minentwegen betaelt, soo dat mij dan niet meer rest als een mudde rogge van Martini 1707.
1708 den 29 meert Jan te Krooshoop mij een halven dach sijn 2 jaerige ful voor die kleine egede
bij mijn peert angedaen, reeckent daervoor een schoft met die peerden.
1708 den 30 meert Jan te Krooshoop mij gebracht 4 mudde garste soo mij noch toequam van
Martini 1707.
1708 den 30 meert Jan te Krooshoop enen halven dach voor Boomjan gebouwt op mijn diensten,
is een halven dienst met die peerden.
1708 den 1 april Jan te Krooshoop mij een peert voor mijn calesse een sondach na die kercke
smorgens en na de middach nae Goor angedaen, reeckene dit op een schoft met die peerden en
ben met hem daervoor eens geworden.
1708 den 6 april Jan te Krooshoop een paer peerde voor mijn berlijn gedaen na die kercke is weer
een schoft met die peerden.
1708 den 18 april Jan te Krooshoop enen dach gebouwt en haever gesaeit, is enen dienst met die
peerden waerbij enen schoft is voor Boomjan.
1708 den 26 maei Jan te Krooshoop wegens Boomjan goetgedaen 6 gl en 10 st wegens een
verkoft beest an Boomjan en dat selvige is hem op sijn resterende pacht van Martini 1707
goetgedaen.
1708 den 26 maei met Jan te Krooshoop en Berentien sijn vrouwe die pacht, soo ons op Martini
1707 verschenen was, alles klaer afgereeckent nu voor het geheel, is bij afreeckeninge bevonden
dat het saet soo verre is onbetaelt, dus bent al die karfstocken met afgereeckent en betaelt, edoch
van allens wat naeme het hebben mag, niet uytbescheiden, tot op desen huidigen dach toe, die
diensten zijn oock tot op acht diensten anbetaelt en soo veer verreeckent, het flas is met 1 gl 10 st
betaelt, te weten 18 gl van die maet, 6 gl voor het pachtvarcken, 1 gl voor die wegge, voor een
pont peper 14 st, een rijckesdaelder ad 2 gl 10 st voor die naeweide van die maet, beloopt te
saemen 28 gl 4 st, die 50 telgen kuilen zijn oock soo verre anbetaelt, dit dan nu allens
afgetrocken, soo is bij slot van reeckeninge bevonden dat ick of mine erfgenaemen an Jan en
Berentien ten Krooshoop van Martini 1707 bennen schuldigh gebleven 4 gl en 3 st op Martini
1708 te korten, maer rest mij noch daervan een mudde rogge, die gansen zijn oock soo verre
betaelt met die hoenders, op 7 hoenders nae.

Jan te Krooshoop moet mij sjaers doen 9 diensten, 4 bij het huys en enen Deventer dienst, met 2
torfdiensten en enen dienst volgens die gemaeckte pachtsedule met 4 paer volwassenen
pachthoenders, als mede sijn 2 saetdaegen gedaen van Martini 1707, rest mij noch 3 schepel
haever soo Berentien ten Krooshoop seght en sal mij die hant van mijn salige moeder daervan
bijbrengen en enen dienst laeten korten tegen den randerdienst, dit dan allens afgereeckent en
betaelt met het flas ad 1 gl 10 st, dan is het 29 gl en 14 st, het weiden van die groote maet van het
jaer 1707 is oock met afgereeckent en betaelt.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1708 den 17 juny Jan te Krooshoop mij twee paerden voor mijn kalesse nae Keppels angedaen,
reeckene dit op een halven dienst met die peerden.
1708 den 14 july Jan te Krooshoop mij een foer torf van die Borckele gehaelt, is dit den
bededienst.
1708 den 14 july Berentien ten Krooshoop gebracht 20 pont boter, het pont 3 st, beloopt sich
effen 3 gl.
1708 den 16 july Jan te Krooshoop mij twee foer torf van die Borckele gehaelt, Heuhedde was
met hem angespant, bent dan 2 diensten met die peerden.
1708 den 2 augustus Jan te Krooshoop sijn twee saetdaegen gedaen soo noch eerst verschijnen op
Martini 1708.
1708 den 4 augustus Berentien ten Krooshoop an mijn vrouw gebracht 20 pont boter, het pont 3
st, beloopt sich effen 3 gl, is nu te saemen 6 gl.
1708 den 6 augustus van Jan te Krooshoop gekregen een paer hoenders en noch een paer kleine
heunderkens ontfange 3 voor 2, moet dan noch een hoen hebben, dan heeft hij twee paer
hoenders betaelt op reeckeninge.
1708 den 23 augustus Jan te Krooshoop mij een halven dach met die groote egede geegget, is
weer enen halven dienst met die peerden.
1708 den 31 augustus Jan te Krooshoop enen dach met die groote egede geegget, is weer enen
dienst met die peerden.
1708 den 5 sept. van Jan te Krooshoop laeten haelen 3 jonge hoenders op reeckeninge, resteerde
mij noch een hoen en dat hebbe ick nu gekregen.
1712 ........ Jan te Krooshoop mij enen dach noch helpen maeyen, resteert mij noch eenen
saetdach van Martini 1712.
1712 den 13 junius van Berentien ten Krooshoop an mijn dochter gebracht 19 pont boter, het pont
vierdehalve stuyver, beloopt sich an gelt 3 gl 6 st op reeckeninge.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1712 den 1 augustus Jan te Krooshoop mij eenen halven dach helpen bouwen op de groote haere,
is weer eenen halven dienst met die peerden, afgetrocken van 6 diensten met die peerden van
Martini 1711, resteert mij noch sestehalven dienst met die peerden van Martini 1711.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1712 den 4 augustus Jan te Krooshoop mij op het Weghdam 3 schoft helpen haever maiyen op
het Roelant, rest mij enen saetmaeyen van Martini 1712.
1712 den 9 augustus Jan te Krooshoop mij een foer torf van Elsen uyt het Kluppels gehaelt, is dit
nu den bededienst.
1712 den 10 augustus Jan te Krooshoop mij een foer torf uyt Elsen van het Kluppels gehaelt, is
een halven dienst met die peerden, rest mij noch 5 diensten met die peerden van Martini 1711.
1712 den 13 augustus Berentien ten Krooshoop ons gebracht 20 pont boter, het pont vierdehalve
st, is 3 gl 10 st, in allens 6 gl 16 st.
1712 den 15 augustus Jan te Krooshoop mij een schoft met haever maeyen op die kleine haere

betaelt, soodat die saetdaegen van Martini 1712 nu betaelt zijn.
1712 den 23 augustus verpachtet an Berentien ten Krooshoop die naeweide van die groote maet
tot Martini 1712, te weiden en sal mij daervan geven op Martini 1712 12 pont boter sonder een
dach te helpen of 10 pont boter met een dach te helpen maer sal evenswel an mij keur staen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1712 den 26 augustus van Jan te Krooshoop gekregen een hoen op die 7 noch resterende
hoenders van Martini 1711 noch te quade sijnde, rest mij dan noch 3 paer hoenders, bent 6
hoenders van Martini 1711.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1712 den 31 augustus Jan te Krooshoop mij twee foer torf van die Borckele gehaelt, Jan
Kevelham was met hem angespant, afgetrocken van 5 diensten met die peerden van Martini
1711, elcke foer is 3 schoft, bent 6 schoft, is anderthalven dienst met die peerden, rest mij noch
vierdehalve dienst met die peerden van Martini 1711.
1712 den 22 sept. Berentien ten Krooshoop mij gebracht het flas so op Martini 1712 eerst
verschijnen sal.
1712 den 30 sept. Jan te Krooshoop een halven dach op het schaepelant gebouwt, is weer een
halven dienst met die peerden, afgetrocken van vierdehalven dienst met die peerden van Martini
1711, rest noch 4 diensten met die peerden van Martini 1711.
1712 in october gekregen 22 pont boter en een half, het pont 3 st en een oortien, beloopt sich an
gelt 3 gl 12 st.
1712 den 23 nov. Jan te Krooshoop mij gebracht elf schepel haever op reeckeninge van de 13
schepel haever, rest mij dan noch 2 schepel haever van Martini 1712 verschenen.
1712 den 26 nov. Berentien ten Krooshoop ons gebracht twee vette pachtgansen, hebben
gewogen elck 9 pont, eene quam mij noch toe van Martini 1711 en eene pachtgans op Martini
1712 ontfangen, rest mij dan noch een vette pachtgansch van Martini 1712 verschenen.
1712 den 3 decemb. Berentien ten Krooshoop mij gebracht 12 pont boter, is daer met de
naeweide van de maet betaelt so op Martini 1712 verschenen was, te weten van de groote maet.
1712 den 5 decemb. Jan te Krooshoop mij gebracht een paer hoenders op de 6 noch resterende
hoenders van Martini 1711 noch te quade sijnde, rest mij noch 2 paer hoenders van Martini 1711.
1712 den 6 decemb. Jan te Krooshoop mij gebracht 3 mudde boeckweite op reeckeninge van de 5
mudde en derdehalf schepel van Martini 1711 en 1712 verschenen noch te quade sijnde, rest mij
dan noch elftehalf schepel boeckweite van Martini 1711 en 1712 noch te quade sijnde.
1713 den 19 jan. Jan te Krooshoop mij gebracht vierdehalf mudde rogge met 5 schepel
boeckweite, afgetrocken van elftehalf schepel boeckweite, rest mij noch sestehalf schepel
boeckweite van Martini 1712 te quade, afgetrocken vierdehalf mudde rogge van 8 mudde rogge
van Martini 1712 noch te quade sijnde, rest mij dan noch vijftehalf mudde rogge van Martini
1712 verschenen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1713 den 10 febr. Jan te Krooshoop mij gebracht 2 paer hoenders waermede die hoenders van
Martini 1711 verschenen anbetaelt zijn.
1713 den 13 febr. Jan te Krooshoop mij gebracht vierdehalf mudde rogge so mij noch resteerde
van Martini 1712, rest mij dan noch een mudde rogge van Martini 1712, alsmede Jan te
Krooshoop in mijn afwesen stro en hoei ingevaeren en na Goor 7 mudde garst gebracht om te
melten, seght dat hij daervan hebben moet een halven dienst met de peerden, afgetrocken van 3
diensten met de peerden, rest dan noch derdehalven dienst met de peerden van Martini 1711.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1713 den 22 meert Jan te Krooshoop op mijn diensten voor Boomjan een halven dach gebouwt,

afgetrocken van 3 diensten met de peerden van Martini 1711, rest dan noch derdehalven dienst
met de peerden van Martini 1711.
1713 den 30 meert Jan te Krooshoop mij anderthalven dach holt gevaeren, is anderthalven dienst
met de peerden, afgetrocken van derdehalven dienst met de peerden, rest noch enen dienst met de
peerden van Martini 1711.
1713 den 5 april Jan te Krooshoop mij gebracht 4 mudde garste so mij verschenen was op Martini
1712, ben so veer hier van voldaen, den selvigen dito die garste nae Goor gebracht, te weten
achtehalf mudde garste an Jan Welmers om te melten, moet daervan hebben een halven dienst
met die peerden, rest dan noch een halven dienst met de peerden van Martini 1711.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1713 den 10 april Jan te Krooshoop voor Boomjan een halven dach geslichtet op sijn ... heeft, is
weer een halven dienst met de peerden so dat die diensten tot Martini 1711 nu anbetaelt zijn.
Jan te Krooshoop mij die 50 telgen kuilen gemaeckt soo Martini 1712 noch resteerden en heeft
oock gepaetet ende met dorens bebonden, is elcke telge een halven st, is 25 st, is 1 gl 5 st op
Martini 1713 te korten en af te reeckenen.
1713 den 15 april Jan te Krooshoop mij laeten brengen door sijn soon 25 paeseieren met een
gansei so op paschen 1713 was verschenen, rest mij die diensten met die peerden van Martini
1712, bent 9 diensten met de peerden van Jan te Krooshoop.
1713 den 9 maey Jan te Krooshoop voor Boomjan enen dach gebouwt en gemest op sijn
Eeckhorst op mijn diensten, is weer enen dienst met de peerden, afgetrocken van 9 diensten met
de peerden, rest mij noch 8 diensten met die peerden van Martini 1712.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1713 den 13 maey Jan te Krooshoop geleent een schepel van mijn beste saei boeckweite tot an
het nije en dan weer te beatelen en sal mij dan 5 spint boeckweite weer geven en betaelen en van
Martini 1712 is noch schuldigh sestehalf schepel boeckweite, nu te saemen met een mudde rogge,
oock noch van Martini 1712 resterende.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1713 den 7 junius Jan te Krooshoop voor mijn coutse gespant nae de oldemeule, bent 3 schoft
met de peerden, afgetrocken van acht diensten met de peerden, rest noch 7 diensten en een schoft
met die peerden van Martini 1712, noch 3 schoft meer geweest en ick hebbe an ..........
1713 den 19 junius Berentien ten Krooshoop ons gebracht die 20 pont boter, het pont 3 st en een
oortien, beloopt sich an gelt 3 gl 5 st op reeckeninge.
1713 den 30 junius met Jan en Berentien ten Krooshoop die pacht so mij op Martini 1712
verschenen was, alles klaer afgereeckent en nu voor het geheel en bij afreeckeninge bevonden dat
het saet so verre is anbetaelt op een mudde rogge nae an boeckweite, 7 schepel boeckweite min
een spint, an haever twee schepel, diensten met die peerden sevendehalven dienst met de peerden
met ene gansch en 1 paer hoenders, het flas is oock so verre anbetaelt, mijn pacht is alle jaeren 28
gl sonder flas, anders 28 gl 14 st, die 50 telgen kuilen zijn oock afgereeckent en betaelt met het
bebinden, te weten 18 gl voor de hoeimaet, 6 gl voor het pachtvarcken, 1 gl voor die wegge, 14 st
voor het pont peper een rijcksd, sijnde 2 gl 10 st, voorts de naeweide van de maet ....., die
karfstocken zijn alle beide afgereeckent en betaelt, so is bij afreeckeninge bevonden dat mij is
toegekomen 28 gl 4 st en Jan te Krooshoop mij oock so verre is afverdient, so dat het nu effen is
gekomen.
Jan te Krooshoop moet mij sjaers doen 9 diensten bij het huys met die peerden waerin eenen
Deventer dienst inbegrepen, met 2 torfdiensten en enen dienst met die peerden volgens die
gemaeckte pachtsedule, met 4 paer volwassene pachthoenders, alsmede sijn 2 saetdaegen van
Martini 1712 verschenen voldaen, als mede het weiden van die groote maet is mij oock tot

Martini 1712 voldaen.
die pacht is alle jaeren 29 gl 14 st sonder flas, anders 28 st 4 st, wat angaet van het holt tot den
avont gelevert moet men sich bevraegen wie het betaelen moet, die dienstheer of den meyer wat
rechtens daervan is en dan sich daer met te reguleren.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
die 2 saetdaegen van Martini 1713 zijn oock gedaen en betaelt.
noch weer ontfangen 3 hoenders, tesaemen 5 hoenders, afgetrocken van 8 hoenders van Martini
1712, rest daervan noch 3 hoenders van Martini 1712, nu van Martini 1713 weer 8 hoenders, te
saemen ad 11 hoenderen, dito elf hoenderen tot Martini 1713.
reeckeninge voor Jan en Berentien ten Krooshoop voor memorie wat Jan en Berentien ten
Krooshoop ons tot Martini 713 noch verschuldiget zijn.
Jan te Krooshoop is mij noch schuldigh van Martini 1713 verschenen an gelt segge 15 gl 2 st 6
doeiten, an rogge 3 mudde schepel en een half spint, boeckweite 3 schepel en een half spint
garste, 4 mudde haever is betaelt, rest noch 2 diensten met die peerden en een schoft van Martini
1712, noch weer 9 diensten met die peerden van Martini 1713, bent te saemen elf diensten met
die peerden en een schoft, segge 11 diensten met die peerden en een schoft, met een vette gansch
van Martini 1713, met 11 pachthoenders, dito elf volwassene hoenders met 50 telgen kuilen van 4
foet in het vierkant en in diepte na advenant.
die pascheieren so op paschen 1714 verschijnen sullen komen mij dan oock toe.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
Jan te Krooshoop is mij noch schuldigh van Martini 1712 sevendehalve dienst met die peerden.
1713 den 16 julius Jan te Krooshoop in mijn afwesen na Deventer 3 schoft hoei en flas
ingevaeren, afgetrocken van sevendehalven dienst met die peerden, rest noch van Martini 1712 6
diensten met die peerden min een schoft of 5 diensten en 3 schoft met die peerden.
1713 den 2 augustus Jan Vinckers voor Jan te Krooshoop 4 schoft rogge gemaeit op die horst,
rest dan noch 4 schoft van Martini 1713 so noch eerst verschijnen sullen den 4 augustus 1713,
Jan te Krooshoop enen dach rogge gemaeit, bent 2 schoft te saemen, heeft dan sijn 2 saetdaegen
gedaen so op Martini 1713 staen te verschijnen.
1713 den 4 sept. Jan te Krooshoop mij weer enen dach geegget met die groote egede op die horst,
is weer enen dienst met die peerden, afgetrocken van 5 diensten en 3 schoft met die peerden, rest
niet meer van Martini 1712 als vijf diensten min een schoft met die peerden of 4 diensten en 3
schoft met die peerden van Martini 1712.
1713 den 11 sept. Jan te Krooshoop mij weer een foer torf van het Kluppels gehaelt, is dit nu den
bededienst.
1712 den 20 sept. Berentien ten Krooshoop ons gebracht 6 pont flas so mij verschenen was op
Martini 1713 of 30 st tot mijn keur.
1713 den 25 sept. Jan te Krooshoop mij een foer torf van die Borckele gehaelt, is 3 schoft met die
peerden, afgetrocken van 4 diensten en een schoft met die peerden, rest noch 4 diensten met die
peerden van Martini 1712.
1713 den 29 sept. Jan te Krooshoop op mijn diensten enen dach voor ... op sijn .... en geslachtet,
afgetrocken van 4 diensten met die peerden, rest noch 3 diensten met die peerden van Martini
1712.
1713 den 1 octob. van Jan te Krooshoop gekregen een paer hoenders op Martini 1712 verschenen
die noch resterende hoenders van Martini 1712 noch resterende, rest dan noch 3 paer hoenders
van Martini 1713.
1713 den 9 octob. Jan te Krooshoop mij weer een foer torf van die Bockele gehaelt, is 3 schoft
met die peerden, afgetrocken van 3 diensten met die peerden, resteert noch 2 diensten en een

schoft met die peerden.
1713 den 3 nov. Berentien ten Krooshoop ons gebracht 20 pont en een half boter, het pont is
bedongen voor 4 st min een oortien, beloopt sich an gelt 3 gl 16 st op die 28 gl 4 st, rest daervan
op Martini 1713 14 gl 8 st buiten die karfstocken, Jan te Krooshoop heeft 3 schoft, is 6 st en
Berentien ten Krooshoop vierdehalve dach, daeges een mallen schillinck, is vierdehalven mallen
schillinck, maecket 19 st en een oortien, te saemen 25 st en een oortien, is 1 gl 5 st en een oortien,
afgetrocken van 24 gl 8 st, rest mij noch op Martini 1713 an gelt 23 gl 2 st en 6 doeiten, dito
drientwintigh keiser guldens twe stuyvers en ses doeiten.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1713 den 20 nov. Berentien ten Krooshoop ons gebracht twee vette gansen, die ene heeft
gewogen 9 pont en die ander 8 pont, ene gansch quam mij noch toe van Martini 1712 en eene
gansch op Martini 1713 ontfangen, rest mij dan noch een vette pachtgansch van Martini 1713
verschenen.
1713 den 7 decemb. Berentien ten Krooshoop mij gebracht twee mudde haever, 2 schepel haever
resteerde mij noch van Martini 1712 en 6 schepel haever op Martini 1713 ontfangen, rest mij dan
noch 2 schepel haever van Martini 1713.
1713 den 12 decemb. Berentien ten Krooshoop ons weer gebracht twee schepel haever, heeft nu
sijn haever betaelt tot Martini 1713 incluys verschenen.
1713 den 19 decemb. Berentien ten Krooshoop mij gebracht 4 mudde en 3 spint boeckweite en
mij quam noch toe van Martini 1712 7 schepel min een spint boeckweite, noch van Martini 1713
5 mudde boeckweite, te saemen 6 mudde 2 schepel 3 spint boeckweite, afgetrocken 4 mudde 3
spint boeckweite van 6 mudde 2 schepel 3 spint boeckweite, rest noch 2 mudde twee schepel
boeckweite.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 26 jan. ontfangen van Jan te Krooshoop acht caroli guldens op reeckeninge, dito 8 gl op
die 23 gl 2 st 6 d, rest noch 15 gl 2 st 6 doeiten.
1714 den 30 jan. ontfangen van Jan te Krooshoop 4 mudde en een schepel rogge min een half
spint met 7 schepel min een half spint boeckweite, afgetrocken van 8 mudde rogge op Martini
1713 verschenen, rest mij dan noch 3 mudde 3 schepel met een half spint rogge alsmede van 10
schepel boeckweite, rest mij dan noch 3 schepel en een half spint boeckweite.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 23 febr. Jan te Krooshoop ons door sijn jonge laeten brengen een paer hoenders,
afgetrocken van 11 hoenders, blijft noch schuldigh 9 hoenders, dito negen hoenders.
1714 den 28 febr. Jan te Krooshoop mij twee paerden voor mijn calesse gedaen tot op Keppels, is
weer een halven dienst met die peerden, afgetrocken van 11 diensten en een schoft met die
peerden, rest mij noch een halven dienst met een schoft met die peerden van Martini 1713
verschenen, dito elftehalven dienst met die peerden en een schoft van Martini 1713.
1714 den 15 meert Jan te Krooshoop mij gebracht derdehalf mudde, bent 10 schepel rogge en een
half spint, afgetrocken van 3 mudde 3 schepel rogge en een half spint rogge, rest mij dan noch
vijf schepel rogge van Martini 1713.
1714 den 29 meert Jan te Krooshoop mij gebracht 4 mudde garste so mij verschenen was op
Martini 1713, heeft sijn garste so veer voldaen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 23 april Jan te Krooshoop 5 schoft met die groote egede geegget in mijn afwesen nae
Deventer en voor Boomjan 3 schoft, maecket 2 daegen, bent 2 diensten met die peerden,
afgetrocken van elftehalven dienst en een schoft met die peerden, rest noch 9 diensten en een
schoft met die peerden van Martini 1713, alsmede 5 schepel rogge met 3 schepel en een half spint

boeckweite, met 9 hoenders en een vette gansch, an gelt 15 gl 2 st 6 doeiten en wat hij nu weer op
die karfstocken verdient heeft moet van die 15 gl 2 st 6 doeiten afgetrocken en vermindert
worden.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
rest oock noch die 50 telgen kuilen van Martini 1712 verschenen, die pascheieren van paschen
1714, weet niet of die zijn betaelt, niet betaelt die 50 telgen kuilen, van het bebinden, beloopt sich
25 st van Martini 1713, is oock betaelt noch 10 st voor naegels an die schuppe betaelt, noch Jan te
Krooshoop enen schoft goetgedaen voor Boomjan so op mijn diensten worden gereeckent, blijft
effen 8 diensten met die peerden van Martini 1713.
1714 den 26 maiy met Jan en Berentien ten Krooshoop die pacht so mij op martini 1713
vervallen was, alles klaer afgereeckent en nu voor het geheel en bij afreeckeninge bevonden dat
het saet so verre is anbetaelt op 5 schepel rogge nae, an boeckweite 3 schepel en een spint haever
en garste is betaelt, acht diensten met die peerden, met eenen vette gansch, met 9 volwassene
pachthoenders, dito negen volwassenen pachthoenders, angelt 10 gl 2 st, dito tyn caroli guldens
en twee stuyvers, het flas is oock so verre anbetaelt, mijn pacht is alle jaeren 28 gl 4 st sonder het
flas, anders 29 gl 14 st, die 50 telgen kuilen met het bebinden ad 25 st sijn oock afgereeckent en
betaelt, te weten 18 gl voor die hoeimaet, 6 gl voor het pachtvarcken, 1 gl voor die wegge, 14 st
voor het pont peper, een rijckesdaelder sijnde 2 gl 10 st voor die naeweide van de maet, die
karfstocken van alle beide zijn oock afgereeckent en betaelt, so is bij afreeckeninge bevonden dat
mij is toegecomen 28 gl 4 st en Jan te Krooshoop mij hier op afverdient 18 gl 2 st, afgetrocken
van 28 gl 4 st, rest mij daervan 10 gl 2 st, dito tyn caroli guldens en twee stuyvers, Jan te
Krooshoop moet mij sjaers doen 9 diensten met die peerden bij het huys en enen Deventer dienst
is begrepen, met twee torfdiensten en enen dienst met die peerden volgens die gemaeckte
pachtcedule, met 4 paer volwassenen pachthoenders alsmede sijn twe saetdaegen van Martini
1714 verschenen voldaen, die pacht is alle jaeren 29 gl 14 st sonder flas, anders 28 gl 4 st, wat
angaet het holt tot den avont gelevert moet men sich bevraegen wie het betaelen moet, den
dienstheer of den meyer wat rechtens daer van is en dan sich daer nae te reguleren.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
somma restant van Jan te Krooshoop van Martini 1713 verschenen 10 gl 2 st, alsmede resteert mij
die pascheieren op paschen eerst verschenen, die 10 st wegens die gehaelde naegels so an die
scheuppe gegaen zijn, zijn oock met afgereeckenet en betaelt, segge tyn stuyvers en doe Jan te
Krooshoop enen dienst met die peerden minder om ankomende Martini 1714 niet meer als 8
diensten met die peerden te verrekenen in plaetse van 9 diensten met die peerden,.
1714 den 5 junius Jan te Krooshoop voor mij eene berghroede van achter Eibargen tot op het
Weghdam gebracht, is weer enen dienst met die peerden, afgetrocken van 8 diensten met die
peerden van Martini 1713, rest noch 7 diensten met die peerden van Martini 1713 op dese 10 gl 2
st.
Jan te Krooshoop mij gebracht 19 pont en een half boter, het pont is bedongen voor 4 st, beloopt
sich an gelt 3 gl 18 st, afgetrocken van 10 gl 2 st, rest noch van Martini 1713 6 gl 4 st, noch
verschoten doe die berghroeden gehaelt zijn twee kanne bier 14 st en voor den tol 2 st, maecket 6
st, afgetrocken van 6 gl 4 st, rest noch 5 gl 18 st van Martini 1713, den selvigen mij betaelt dese 5
gl 18 st so dat mij nu dese tyn caroli guldens en twee stuyvers so mij van Martini 1713 noch
toequamen Jan te Krooshoop mij heeft betaelt.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 13 julius Jan te Krooshoop mij door sijn vrouwe Berentien laeten brengen 25 eieren,
moeten die eieren geweest zijn so op paschen 1714 verschenen waeren, ben zo veer daer van
voldaen.

1714 den 18 julius Jan te Krooshoop mij een foer torf van het Kluppels gehaelt, is dit nu den
bededienst.
1714 den 19 julius Jan te Krooshoop mij weer 2 foer torf van het Kluppels gehaelt, is
anderthalven dienst met die peerden, Jan te Kevelham was met hem angespant, afgetrocken van 7
diensten met die peerden van Martini 1713, rest noch sestehalve dienst met die peerden van
Martini 1713, noch resterende.
1714 den 25 julius Jan te Krooshoop sijn twee saetdaegen gedaen, heeft rogge gemaeit so op
Martini 1714 te verschijnen staet, maer moeten elck 2 daegen saet binters daer bij doen op mijn
kost.
1714 den 27 julius Jan te Krooshoop mij door sijn jonge laeten brengen een paer hoenders op die
9 hoenders van Martini 1713 noch resterende, afgetrocken komt mij daervan noch 7 hoenders van
Martini 1713.
1714 den 15 augustus Jan te Krooshoop voor Boomjan een halven dach op mijn diensten
gebouwt, afgetrocken van sestehalve dienst met die peerden van Martini 1713 noch resterende,
rest noch 5 diensten met die peerden van Martini 1713.
1714 den 23 octob. Jan te Krooshoop voor mijn calesse twe paerden tot an die oldemeule
angedaen, bent 3 schoft met die peerden, afgetrocken van 5 diensten met die peerden van Martini
1713 noch resterende, resteert 3 diensten en een schoft met die peerden van Martini 1713.
1714 den 13 nov. Jan te Krooshoop mij gebracht twe vette pachtgansen, eene resteerde mij noch
van Martini 1713 en eene ontfangen op Martini 1714, rest mij dan noch een vette pachtgansch
van Martini 1714.
1714 den 20 decemb. Jan te Krooshoop mij gebracht 7 schepel haever, met 2 paer hoenders, rest
mij dan noch een schepel haever van Martini 1714, 2 paer hoenders afgetrocken van 7 hoenders,
rest mij dan noch 3 hoenders van Martini 1713.
1714 den 20 decemb. Jan te Krooshoop verkoft sijn 23 schepel en een spint boeckweite, het
schepel 1 gl, maecket 23 gl 5 st, dese 23 gl 5 st sullen in 14 daegen betaelt worden.
1714 den 24 decemb. van Jan te Krooshoop op reeckeninge ontfangen 19 gl, dito negentyn keiser
guldens.
1715 den 5 jan. Jan te Krooshoop mij gebracht noch 4 gl 5 st, maecket 23 gl 5 st waermede die 23
resterende schepel boeckweite en een spint is betaelt.
1715 den 5 jan. Jan te Krooshoop mij gebracht 20 pont boter, het pont vijftehalve stuyver, is 4 st
8 penn, beloopt sich 4 gl 10 st op reeckeninge, op die pacht van Martini 1714 verschenen te
korten en af te reeckenen.
1715 den 24 jan. Jan te Krooshoop mij gebracht 10 stucken gaeren, het stuck 2 st, is 1 gl, moet op
die pacht van Martini 1714 gekortet worden.
1715 den 26 jan. Jan te Krooshoop mij gebracht 15 schepel rogge, is 3 mudde en 3 schepel rogge
en mij quam noch toe van Martini 1713 5 schepel rogge, noch koomt mij toe van Martini 1714 8
mudde rogge, te saemen 9 mudde rogge en een schepel, hierop 15 schepel afgetrocken, blijft
noch van Martini 1714 5 mudde en twe schepel rogge, die boeckweite is betaelt.
1715 den 1 febr. Jan te Krooshoop mij gebracht een paer hoenders op die noch resterende 3
hoenders van Martini 1713, rest daervan noch een hoen van Martini 1713, noch van Martini 1714
4 paer hoenders, bent 8 hoenders, te saemen 9 hoenders tot Martini 1714 resterende.
1715 den 11 febr. Jan te Krooshoop mij een foer rogge van die Heeckerense meulle gehaelt van
die Heeckhuyser rogge, is enen schoft met die peerden, afgetrocken van 4 diensten en een schoft
met die peerden van Martini 1713, rest mij dan noch 4 diensten met die peerden, in allens noch
13 diensten met die peerden, hebbe enen dienst minder gelaeten, is dan noch 12 diensten met die
peerden in plaetse van 9, 8 diensten met die peerden jaerlyx.

Jan te Krooshoop sal mij graeven 50 telgen kuilen van Martini 1714 te quaede en sal se paten en
bebinden, is elcke telge een halven st, maecket 25 st, is 1 gl 15 st en dan op Martini 1714 te
verreeckenen.
1715 den 28 febr. Jan te Krooshoop mij geseit dat hij die 50 tegen kuilen gepaetet heeft en oock
bebonden, moet daervan hebben 1 gl 5 st, moet op die pacht van Martini 1714 verschenen
goetgedaen en met hem verreeckent worden.
1715 den 16 meert Jan te Krooshoop mij 3 mael een foer eicken bosschen uyt die Fluttert tot op
het Weghdam gebracht, bent 3 schoft met die peerden, afgetrocken van 12 diensten met die
peerden van Martini 1714 noch resterende, rest dan mij noch van Martini 1714 verschenen elf
diensten en een schoft met die peerden, dito 11 diensten en een schoft met die peerden.
1715 den 20 meert Jan te Krooshoop mij gebracht 4 mudde garste so mij op Martini 1714
verschenen was.
1715 den 28 meert Jan te Krooshoop mij 6 mudde min een spint garste en 7 spint witte weite, te
saemen 6 mudde en 3 spint na Goor nae Jan Welmers gebracht om te laeten melten, is weer enen
schoft met die peerden, afgetrocken van 11 diensten en een schoft met die peerden van Martini
1714 verschenen, rest mij dan noch 11 diensten met die peerden van Martini 1714, dito elf
diensten met die peerden van Martini 1714 verschenen.
1715 den 5 april Jan te Krooshoop mij gebracht op die sestehalfe mudde rogge van Martini 1714
verschenen vierdehalf mudde rogge, bent 14 schepel rogge, rest mij dan noch 2 mudde rogge van
Martini 1714, afgetrocken die 2 mudde rogge Jan te Krooshoop verkoft, het schepel voor 30 st,
bent 12 gl, bent 8 daelders a 30 st het stuck, den selvigen dito ontfangen 11 gl 16 st 8 penn, rest
mij daer noch van vierdehalve st en Jan te Krooshoop hadde mij verschoten voor een pont
wortelensaet 10 st, dese 10 st hem oock voort betaelt so dat die rogge nu dan betaelt is, hebben
hem daer bij gedaen sevendehalve st en die vierdehalve st oock, so resteerde zo dat dit nu tegens
malkanderen betaelt is en afgereeckent.
1715 den 6 april Jan te Krooshoop voor mij een schoft met die peerden in het schaepelant
gebouwt, is een schoft met die peerden, afgetrocken van 11 diensten met die peerden, rest mij dan
noch 10 diensten en 3 schoft met die peerden van Martini 1714.
1715 den 8 april Jan te Krooshoop mij weer een dach een schoft wilgen rise gevaeren, is weer
enen schoft met die peerden, afgetrocken van 10 diensten en 3 schoft met die peerden, rest mij
noch elftehalven dienst met die peerden van Martini 1714 of 10 diensten en een half met die
peerden van Martini 1714, noch voor Boomjan eenen schoft gebouwt, blijft 10 diensten en een
schoft van Martini 1714.
1715 den 16 april Berentien ten Krooshoop ons gebracht 25 paescheieren so op paschen 1715
staen te verschijnen.
1715 den 20 maiy Jan te Krooshoop geleent een schepel van mijn beste saei boeckweite van
Heckhuys, sal mij daervoor geven 5 spint boeckweite tegens dat men die boeckweite weer moet
dorschen of tegens 1 gl het schepel tot mijn keur.
1715 den 27 junius Berentien ten Krooshoop ons gebracht 19 pont boter en een half, het pont 4 st,
beloopt sich an gelt 3 gl 18 st op reeckeninge.
1715 den 3 julius Jan te Krooshoop voor mij nae die Heeckerensche meulle geweest met rogge en
boeckweite, is weer een halven dienst met die peerden, afgetrocken van 10 diensten en een schoft
van Martini 1714, rest mij dan noch 9 diensten en 3 schoft met die peerden van Martini 1714.
1715 den 7 julius Jan te Krooshoop mij gebracht op reeckeninge van Martini 1714 5 gl, dito vijf
caroli guldens.
1715 den 19 julius Jan te Krooshoop mij een dach leem gehaelt, is weer enen dienst met die
peerden, afgetrocken van 9 diensten en een schoft met die peerden van Martini 1714, rest mij

noch 8 diensten en 3 schoft met die peerden van Martini 1714, dito acht diensten en drie schoft
met die peerden van Martini 1714, nae te sien het nieuwe boeck.
1705 den 20 jan. een knecht met naemen Klaes broer van Jan te Krooshoop gehuert voor mijn
bouwknecht van maei 1705 tot maei 1706 om alle werck te doen soo als het voorkoomt, saet
vaeten, alsmede hoeivaten, gras maeyen als het de noot vereischt, alsmede saeyen, het hooftgelt
is niet van gesproocken, in prasentie van Boomjan en sijn broer Jan te Krooshoop en sal
verdienen 20 daelders a 30 st het stuck, maecket 30 gl met een paer schoenen met een hempt met
een nije dasse of een elle bredoeck, die mepenninck is hem voort gegeven ad 3 malle schillingen
en daerbij geconditioneert dat die niet weeromme sal moegen gebracht worden en dat men an
beide kanten gheen praties sal gelooven, dit zijn tot soo veere overgekomen.
En sal sondaeges mijn kleren an hebben.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
Klaes is in die huere gekomen op sondachavont sijnde den 3 maey 1705 en is op den 1 novemb.
1705 wegh gegaen, is een half jaer, is 10 daelders a 30 st het stuck, is 15 gl met eene schoen, is 1
gl met een half hempt, is 15 st met een halve dasse of een half elle bredoeck, is achtehalve st, het
hooftgelt moet hij daervan betaelen.
1706 den 12 jan. mijn vrouwe an Jan te Krooshoop wegens sijn broer Klaes het halve hempt met
die half elle bredoeck betaelt.
1707 den 13 decemb. Klaes op reeckeninge gedaen 8 gl soo Jan te Krooshoop mij heeft gebracht
op reeckeninge, rest hem noch 7 gl, van dese 7 gl moet een half jaer hooftgelt afgaen ad 12 st,
rest dan noch 6 gl 8 st buiten die schoen.
1707 den 29 decemb. Klaes nog weer een jaer gehuert in prasentie van Boomjan in al het selvige
loon van maei 1706 tot 1707 uytgenomen een hempt of 25 st, is een halven rijckesdaelder tot
mijn keur en hebbe hem 2 malle schillingen tot een mepenninck gegeven.
1707 den 25 julius Klaes een paer schoenen laeten maecken bij Jan ten Gorsvelt op mijn naeme,
soo dat die schoenen nu betaelt zijn.
1707 den 13 decemb. Klaes die 2 hemden betaelt.
1708 den 9 mei voor Klaes een jaer hooftgelt betaelt an Poel Berent van maei 1706 tot 1707 ad 1
gl 3 st, moet van sijn loon afgaen en gekortet worden, behalve den schoen ad 1 gl.
van het vorige halve jaer rest hem noch 6 gl en 8 st van maei 1705 tot nov. 1705, noch weer een
jaer van maei 1706 tot 1707 20 daelders, is 30 gl, hier moet 1 gl 3 st voor een jaer hoeftgelt
afgaen, blijft dan noch 28 gl 17 st, noch koomt hem wegens dat halve jaer wegens den enen
schoen noch toe 1 gl, te saemen 36 gl 5 st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1710 den 30 maei Klaes betaelt die 36 gl 5 st soo dat zijn loon nu ten vollen is betaelt.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1711 den 5 maei een jonge gehuert met naemen Wilhem van Delden in prasentie van die olde
minne Getruydt om ons 4 jaeren vaste te staen en sal verdienen kost en kleeder, maer gheen loon
en is op den 4 maei achtermiddach omtrent 4 uiren op maendach in die huer gekomen, die olde
minne Getruydt heeft hem hier gebracht.
1712 den 25 febr. een jonge gehuert uit Diepenheim in praesentie van sijn moeder om 2 jaeren
vaste te staen en op anstaende dingsdach sijnde den 29 febr. voort in die huer te komen en op
maei 1712 begint tot op maei 1714 weer los, maer van nu an tot maei wort niet gereeckent is
toebescheiden en sal hem sondaeges geven den lederen rock an te trecken en den nieuwen hoet

op te setten, maer sal hem savonts weer uyttrecken en afsetten of als hij met mij uitgaet sal hem
dan moegen gebruycken en weer terug koomende moeten uyttrecken en afsetten en sal alle werck
moeten doen niet uytbescheiden en sal in het jaer verdienen van maei 1712 tot maei 1713 4
slechte daelders ad 30 st het stuck, is 6 gl met 2 paer schoenen, twee hemden en een paer haesen
en sijn moeder is mij voor trouw goet voor alles.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
het hooftgelt is niet van gesproocken, soo men daer wat van geven moet moet van sijn loon
afgetrocken en betaelt worden.
1712 den 1 meert die jonge Harmannus van Diepenheim hier op het Weghdam in die huere
gekomen van dit tot maei 1712 wort niet gereeckent, 28 maei 1714 weer los of met een half jaer
volgens lantrechte.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
die jonge Harmannus hier op een paer schoenen gekregen op die 2 paer schoenen, soo hij eerst
noch verdienen sal van Ottho Hilderinck, rest dan maer een paer schoenen van Boreas op maei
1713.
1712 den 1 juny voor die jonge Harmen gekoft een nije broeck om op sijn loon te korten, beloopt
sich 2 gl 18 st 12 penn ad 6 gl, rest dan noch op maiy 1713 3 gl 1 st 4 penn volgens dit
angespelde reeckentien.
1712 den 5 junius voor die jonge Harmannus een broeck bij Anslost, sal in sijn eigen huys
naeien, moet daervoor hebben 10 st, rest 2 gl 1 st 4 penn op maei 1713 eerst te goede hebbende.
1712 den 10 junius die jonge Harmannus gekregen tot Deventer een paer haesen, soo hij op maiy
1713 noch eerst verdienen sal.
1713 den 8 jan. de jonge Hermannus laeten maecken bij Jan ten Gorsvelt een paer nieuwe
schoenen op mijn naeme so hij noch eerst verdienen sal op maei 1713.
rekening voor mijn heer vant Wegdam ano 1712 den 1 juny voor de knecht 2¼ el root carsy, de el
18 st f 2-0-8
2 el doeck de el 8 st f 0-16-0.
1½ loot gaaren f 0-2-4, totaal f 2-18-12.
Willebrandt Borrias.
4 regels onleesbaar ......................

.............. niet van gesproocken ................ het jaer verdienen 20 daelders a 30 st het stuck,
maecket .................. het hooftgelt niet van gesproocken, moet daer van .......... hem 1 gl tot een
mepenninck gegeven ........... of men kan volgens lantrechte met een half jaer uytscheiden, is dan
10 daelder a 30 st het stuck, maecket 15 gl, met een paer schoenen, met een half jaer hem te
betaelen anders tot allerheilige 1714 gehuert en moet op de ...... 1715 in huer en arbeiden en geen
praetjes geloven.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1713 den 2 nov. op donderdach savonts is Berent op die Grafte in die huere hier gekomen op het
Weghdam.
1714 den 9 febr. Berent weer gekomen van Delden en 3 daegen uytgebleven na Delden, reeckene
daeges 4 st op mijn kost, is dan 12 st, moet van sijn loon afgetrocken worden, feerdelen jaers
loon, maecket an gelt 7 gl 10 st, met eene schoe, is 18 st, een feerdelen jaers hooftgelt moet hem
afgetrocken worden, bij provisie een mallen schillinck en een mallen schillinck, bent 18 st, soude
dan noch moeten hebben 4 gl 10 st wegens een feerdelen jaers loon.
1714 den 10 febr. doe Berent is wegh gegaen hem doe door Fluttert betaelt 7 gl 16 st 8 penn, dito
seven guldens, sestyn stuyvers en acht penningen en is doe 5 st voor die mepenninck afgetrocken.

Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1713 den 18 decemb. een lijfknecht gehuert met naeme Jan in prasentie van sijn oom Lucas
Wolter en Boomjan op mij tot den 5 maiy te dienen en sal hem geven 5 gl met een paer schoenen,
het hooftgelt is niet van gesproocken, moet daervan betaelt worden.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 5 may Jan dat paer schoenen betaelt so hij bij Gorsvelt heeft laeten maecken op mijn
reeckeninge, alsmede hem oock betaelt 1 gl op reeckeninge, van die 5 gl rest daervan noch 4 gl,
dito vier guldens.
1714 den 1 julius Jan op reeckeninge gedaen 2 gl, rest daervan noch 2 gl van den 1 maey 1714 en
dan het hooftgelt af te trecken.
1714 den 20 nov. mijn vrouw Jan gedaen 2 gl so dat sijn loon van dat jaer is voldaen, maer staet
noch het hooftgelt open om op het ander loon te verreekenen.
1714 den 28 april hebbe een lijfknecht gehuert met naeme Jan ter Hofstede in prasentie van sijn
oom Lucas Wolter die hem mij verhuert heeft om mij een jaer lanck te dienen van maei 1714 to
maei 1715 om alle werck te doen niet uytbescheiden, plaggen maeien en voor trouw hij mij oock
voor goet geseght en sal in het jaer verdienen 15 gl met twee paer schoenen, met twee hemden,
men kan volgens lantrechte met een half jaer uytscheiden, het hooftgelt is niet van gesproocken
so daer van betaelt moet worden moet hij daervan betaelen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
is dan in het halve jaer 7 gl 10 st met een paer schoenen met een hempt, Jan een paer schoenen bij
Gorsvelt op mijn naeme laeten maecken in die maent van meert doe hij na Amsterdam is gegaen
en een paer schoenen bij Ottho Hilderinck op mijn naeme laeten maecken so dat die 3 paer
schoenen hem nu betaelt zijn.
1715 den 1 maey met Jan in prasentie van sijn oom Lucas Wolter gereeckent sijn hem tot maey
1715 verschenen en alle boetinge afgetrocken, so is bij afreeckeninge bevonden dat hem is
toegekoomen acht gulden elf stuyvers, dito 8 gl 11 st, daermede is sijn loen ten vollen hem
betaelt, maer de anderthalf jaer hoeftgelt is hem vereert.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1715 den 2 april mijn vrouw een jonge gehuert Harmken van Diepenheim soontien, die naeme is
Hinderick, Gesen susters soon van maey 1715 tot maey 1718, bent 3 jaeren en is verleden
sondach sijnde den 5 may 1715 in die huere gekomen en sal hem geven kost en kleder.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
hierop 2 hemden door mijn vrouw saliger betaelt, rest 2 hemden op may 1717.
1703 den 17 octob. met monsieur Glissenbarch wegens het scheren van het jaer 1702 tot den 17
octob. veraccordeert voor dat jaer dat ick hem daervoor sal geven een half mudde rogge en dat is
hem voort betaelt, nu weer den 17 octob. 1703 tot den 17 octob. 1704 veraccordeert voor een jaer
en sal hem daervan geven een rijcksdaelder, bent 2 gl 10 st.
1704 den 12 jan. met monsieur Glissenbarch naderhant een accoort ingegaen, deugt dat die
barbier Hessels nu wegh gaet dat sijn knecht mij tweemael in die weeck sal scheren, sal hem
jaerlyx daervan geven 3 gl 10 st beginnende met den 12 jan. 1704.
1704 den 23 jan. an monsieur Glissenberch bij mijn knecht gesonden een schepel rogge tegens 26
st op reeckeninge van mijn vrouw.
1704 den 17 octob. met monsieur Glissenbarch veraccordeert voor al het geene hij an mij en mijn
vrouw en kinders an medicinen gedaen en gelevert heeft, als mede voor sijne vacatien daer met

ingereeckent tot den 17 octob. 1704 incluys volgens quitantie daer van gepasseert en uytgegeven
en dat van een somma van een gouden pistool en een ducaton, 9 gl 9 st, 3 gl 3 st, te saemen 12 gl
en 12 st, maer dat schepel rogge ad 26 st soo op mijn vrouws reeckeninge was gestelt, moet op
mijn reeckeninge van het scheren gekortet worden, dese 12 gl en 12 st zijn op den 17 octob. 1704
voldaen en betaelt.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
Rest monsieur Glissenberch van mij het jaer scheren ad 3 gl 10 st op den 12 jan 1705 is
verschenen, hier op 1704 den 23 jan. ontfangen een schepel rogge ad 26 st, rest dan noch 44 st, is
2 gl en 3 st.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1706 den 31 maey monsieur Glissenbergh gesonden bij Boomjan 12 hoppen staeckenen, het
stucke moet kosten 1 st, bent 12 st.
1706 den 12 july monsieur Glissenbergh gesonden bij mijn knecht Klaes 2 schepel rogge, het
schepel tegens 1 gl, bent 2 gl op reeckeninge.
1706 den 26 augustus monsieur Glissenbergh gesonden bij mijn knecht Klaes 2 schepel rogge,
het schepel tegens 1 gl, is 2 gl, rest monsieur Glissenbarch dan noch van mij tot den 12 jan. 1706
die 4 gl van 4 schepel rogge, afgetrocken ad 1 gl het schepel, dat ick an monsieur Glissenbarch
daer van noch schuldigh blijve 1 gl 14 st, die hoppen staeckenen ad 13 st afgetrocken, rest niet
meer als 1 gl 2 st tot den 12 jan. 1706.
1706 den 5 nov. monsieur Glissenbarch gesonden bij mijn knecht Klaes 2 schepel rogge, het
schepel tegens 1 gl, bent also 2 gl op reeckeninge.
1707 den 29 nov. Glissenbarch knecht hier vandan gehaelt 2 schepel rogge, het schepel tegens 1
gl, bent also 2 gl op reeckeninge, rest het jaer scheren op den 12 jan. 1707 3 gl 10 st, noch op den
12 jan. 1708 3 gl 10 st, te saemen ad 7 gl, 1 gl 2 st, rest noch van den 12 jan 1706, tesaemen 8 gl
2 st, hierop ontfangen is allens 4 schepel rogge ad 1 gl het schepel, facit 4 gl, rest dan tot den 12
jan. 1705 monsieur Glissenbarch dan noch van allens 4 gl en 2 st.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
volgt de bijna onleesbare quitantie van chyrurgijn Glissenberch van de 4 gl en 2 st.

1708 den 16 jan. monsieur Glissenbarch gekregen een put haecken, moet mij daer voor geven 12
st, rest dan noch effen 4 gl.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1708 den 27 jan. Glissenbergh knecht hier vandan gehaelt een elsen hopstaecken, moet mij
daervoor geven 2 st, is tesaemen 4 st.
1708 den 18 jan. monsieur Glissenbarch gesonden bij mijn knecht Wolter een half mudde rogge,
het schepel 1 gl, bent also 2 gl op reeckeninge, rest dan noch 38 st, is 1 gl en 18 st, dito 1 gl en 18
st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
volgt een onleesbare quitantie van chyrurgijn Glissenberch.
1708 den 20 juny monsieur Glissenbarch bij sijn knecht gesonden een schepel rogge, moet mij
daervoor geven 3 gl, rest dan noch 18 st.
1709 den 24 meert monsieur Glissenbarch bij Boomjans wefer Hinderick gesonden 6 gl op
reeckeninge volgens hier angespelde quitantie, is hier met dit bovenstaende reeckentien voldaen,
uytgenomen het genever ad 1 gl 10 st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
En is het scheergelt tot op den 12 jan. 1708 incluys bereeckent volgens Glissenberch sijn eigen
handt, is weer een jaer scheergelt verschenen ad 3 gl 10 st op den 12 jan. 1709 te saemen, dat ick
Glissenbergh weer schuldigh ben 5 gl en 18 st, dito vijf guldens en achtyn stuyvers.

Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1710 den 18 jan. monsieur Glissenbarch betaelt die 6 gl volgens quitantie hiervan angespelt, is
van allens nu voldaen, uytgenomen een somma, soo op den 12 jan. 1710 is verschenen ad 3 gl 10
st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
Mijn vrouwe een kindermeyt gehuert van Mighailis 1701 met naemen Arriane van Diepenheim
tot Martini 1702 en sal in het jaer verdienen 18 gl, het hooftgelt moet sij betaelen.
Arriana heeft een paer schoenen gekregen op haer loon, moeten kosten 1 gl 5 st.
Mijn vrouwe voor Arriana een kappe betaelt 3 gl 15 st, voor Arriana gekoft achtehalf elle sersy,
die elle 1 gl , is 7 gl 10 st, een elle trile 10 st, is 8 gl saemen, is te saemen 12 gl 15 st.
1702 den 26 junius voor Arriana an Poel Berent betaelt een half jaer hooftgelt ad 10 st en 8 penn
en dat voor die maenden nov. decemb. 1701, jan. febr. meerte en april 1702.
1702 den 3 novemb. met Arriane gereeckent het hooftgelt afgetrocken ad 1 gl 1 st, soo is bij
afreeckeninge bevonden dat Arriana van mij noch toekoomt 3 gl en 14 st en dat selvige is haer
voort betaelt.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1703 den 31 octob. een minne van Delden gehuert met naemen ..... in prasentie van vrouw van
Wije en is hier gekomen en sal een jaer voor minne bij ons dienen en alle werck te doen, oock
somers als het te passe mocht komen helpen saet of hoei vaeten, daer heeft sij haer op verhuirt en
of het gebeurd dat het kint mocht komen te sterven dat men haer nae die tijt sal kunnen betaelen
en met het vierderdeel of het half jaer te betaelen en of men oock met malkanderen niet
accordeeren kan dat men malkanderen nae die tijt sal kunnen betalen en moegen uytscheiden en
mij of die minne oock met gheen quade woorden te bejegenen en sal jaerlyx verdienen 45 gl
sonder enigerhande toebaete, het hooftgelt is niet van gesproocken, moet sij betaelen, dit zijn wij
soo overgekomen in prasentie van vrouw van Wije.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1704 den 9 febr. die minne betaelt te weten elf guldens en 5 st een vierdendeel jaers van mijn kint
soo verschenen is geweest den laesten jan. 1704, maer is hier in gheen hooftgelt afgetrocken,
moet het op die andere vierdendeel jaers gekortet worden.
1704 den 12 maiy die minne betaelt een vierdelen jaers van mijn kint soo verschenen is geweest
den laesten april of den 1 maiy, te weten elf guldens en 5 st, maer is hierin gheen hooftgelt
afgetrocken, moet het op die laeste vierendeel jaers gekortet worden, verschint weer het derde
vierendeel jaers van mijn kint den 31 july of den 1 augustus 1704.
1704 den 27 maiy betaelt voor die minne an Poel Berent een half jaer hooftgelt ad 11 st en dat
voor die maenden novemb. 1703 tot april 1704 incluys.
1704 den 5 novemb. die minne op reeckeninge gedaen 5 ducatons, is 15 gl en 15 st, bij het laeste
gelt sal men het hooftgelt aftrecken.
1705 den 15 jan. die gewesene minne betaelt 8 malle schillingen, is 2 gl en 4 st op reeckeninge
van haer noch resterende loon, rest die minne noch van mij 4 gl en 11 st, hier in moet haer een
jaer hooftgelt afgetrocken worden ad 24 st, rest 3 gl 7 st.
1705 den 12 july die minne die 3 gl 7 st betaelt soo dat haer loon nu ten vollen betaelt is.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
Mijn vrouwe een coeckmeit met naemen Anna Laemaeckers gehuert van den 1 novemb. 1702 tot
den eersten maiy 1703 en sal in het jaer verdienen 7 slechte daelders a 30 st het stuck, is

elftehalve gulden met een paer schoenen en een paer muilen, een paer schorteldoecken met een
paer hemden, is met het halve jaer wegh gegaen, is 5 gl en 5 st, het halve jaer hoeftgelt moet haer
op dese 5 gl 5 st afgetrocken worden ad 13 st, blijft dan noch an gelt voor Anna Laemaeckers 4 gl
en 12 st.
1703 den 14 maiy voor Anna Laemaeckers betaelt an Poel Berent een half jaer hoeftgelt ad 13 st
en dat voor die maenden nov. dec. 1702 en jan. febr. meerte en april 1703.
1703 den 17 juny mijn vrouwe an Anna betaelt 4 gl, rest noch 12 st.
1703 den 22 decemb. Anna Laemaeckers betaelt die 12 st met die eene schoe en die muile, met
die eene schorteldoeck en het hemt, soo dat van allens is voldaen.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1703 mijn vrouw een werckmaeght gehuert met naemen Getruydt van Groll van maiy 1703 tot
maiy 1704 en sal in het jaer verdienen 20 gl sonder enige toebaete, het hooftgelt is niet van
gesproocken.
…….. rest mij dan noch van Martini 1709 van Heckhuys 7 gl 11 st en de schattinge tot het jaer
1710 afgereeckent.
moet Heckhuys mij van de overgegevene goetgedaene [reeckenbris] van de schulte Westerbergh
gequiteert overbrengen ter summa ad 36 gl 7 st 14 penn, anders doe die selvige niet goet, te
weten van de jaeren 1708, 1709 en 1700.
1713 den 5 maiy ontfangen van Wilhem ten Heckhuys viertigh keiser guldens, dito 40 keiser
guldens, op reeckeninge en mij quam noch van Martini 1712 toe 7 gl 11 st, dese 7 gl 11 st
afgetrocken van 40 gl is door Heckhuys op Martini 1712 betaelt op reeckeninge 32 gl 9 st, dus
tweendartigh keiser guldens en negen stuyvers.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
den selvigen dito Heckhuys die rogge verkoft het schepel voor 27 st en die boeckweite het
schepel tegens 1 gl, die rogge te weten 13 mudde een schepel en een spint en een half spint in 3
deelen, beloopt sich 71 gl 10 st en die boeckweite het schepel tegens 1 gl, 3 mudde een schepel
een spint en een half spint in 3 deelen, beloopt sich 13 gl 7 st, maecket te saemen in gelde 84 gl
14 st, hierop ontfangen den 5 maiy 1713 32 gl 9 st, dese 32 gl 9 st afgetrocken van 84 gl 14 st,
dito viertaggentigh keiser guldens en viertien stuyvers.
so soude Heckhuys mij van Martini 1712 noch schuldigh blijven die somma van 52 gl 18 st, dito
tweenvijftigh keiser guldens en achtyn stuyver.
en geve Heckhuys daermede tijt en uytstel tot Sontjacop 1713 sijnde den 25 july 1713 om dan
sonder eenigh manquement an mij op het Weghdam te betaelen, bij gheen woort houdende sal
dese verkoop van geene weerde en krachteloos bevonden worden en sal mij dan die reeckeninge
van de scholtus Westenbergh gequsteert anbrengen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
Dit is het marck X van Wilhem ten Heckhuys met sijn eigen hant getrocken 52 gl 18 st.
Als mede moet Heckhuys mij quitantie brengen van de scholtus Westerbergh van 35 gl 8 penn
wegens die jaeren schattinge van het Heckhuys 1708, 1709 en 1710, is dan noch schuldigh in het
geheel van Martini 1712 89 gl 5 st 14 penn, dito negenentaggentigh keiser guldens vijf stuyvers
en viertyn penningen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 3 febr. ontfangen van Wilhem ten Heckhuys 52 gl 18 st, dito tweenvijftigh keiser
guldens en achtyn stuyvers, rest dan noch 36 gl 7 st 14 penn het welcke Heckhuys belooft mij
gequsteert van die scholtus Westenbergh met den eersten an te leveren, solange worden die

selvige niet goetgedaen.
1714 den 4 febr. Heckhuys bij provisie gelaeten het schepel rogge voor 26 st en het schepel
boeckweite voor 25 st of die rogge of boeckweite mij te brengen, bij onstentenisser geeft 53
schepel rogge, noch weer een spint, noch weer een half spint in 3 deelen, 13 schepel boeckweite,
noch een spint, noch weer een half spint in 3 deelen en hij heeft mij geboden 25 st het schepel
rogge en voor die boeckweite 24 st en in die tijt van 14 daegen of 3 weecken te brengen saet of
gelt die rogge, het beloopt sich an gelt 69 gl 16 st en 6 doeiten.
die 13 schepel boeckweite met een spint en een half spint in 3 delen, het schepel tegens 25 st,
beloopt sich 16 gl 13 st en een oortien, in allens 86, dito sessentaggentigh keiser guldens.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
86 gl hier moet noch bijcomen 1 gl 7 st 6 penn, te saemen 87 gl 7 st 6 penn, dewijl die 1 gl 7 st 6
penn van het vorigen jaer gereeckent niet meer heeft bedraegen als 35 gl 7 st 6 penn. daer mij nu
die quitantie door den meyer van die scholtus Westenbergh is ingebracht en wort goetgedaen tot
het jaer 1710 incluys, noch wegens het jaer 1711 is in het geheel 17 gl 10 st 4 penn, voor mijn
twee parten 11 gl 13 st 8 penn, dese 11 gl 13 st 8 penn afgetrocken van 87 gl 7 st 6 penn, rest mij
noch van Martini 1713 van Heckhuys 75 gl 14 st.
1714 den 24 maiy ontfangen van Wilhem ten Heckhuys 40 gl op reeckeninge van die 75 gl 44 st,
rest mij dan noch 35 gl 14 st.
niet lieftent geeft de heer van Wegdam tijd tot st. Jan aanstaende ad 35 gl 14 st alsdan an prompt
te betalen.
dit X hantmerk van Hekhuys eigenhandig getrokken, sic testes C.J. Bloemendal, Jan Heidentrijck
van Coeverden tot Weghdam.
1714 den julius ontfangen van Wilhem ten Heckhuys volgens accoort op dese 35 gl 14 st, 30 gl
op reeckeninge, rest daervan noch 5 gl 14 st en die selvige sal hij met den eersten hebben te
betaelen of Nimeyer met langen als die hier komt, rest 5 gl 14 st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 26 nov. Heckhuys mij dese 5 gl 14 st betaelt.
1715 den 11 febr. ontfangen wegens mijn meyer Heckhuys 53 schepel rogge met een spint, met
een half spint in 3 delen, alsmede ontfangen an boeckweite 3 mudde 1 schepel en een spint en een
half spint in 3 delen of 33 schepel en een spint en een half spint in 3 delen, waermede mijn pacht
tot Martini 1714 mij is voldaen en heeft mij gheen verhoginge afgetrocken.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
Mette Speeckenbrinck sal verdienen van paschen 1692 tot 1693 6 slechte daelders met twee
hemden, twee schorteldoecken met een paer schoenen.
Mette hierop gekregen twee hemden met twee schorteldoecken, Mette verschoten an hoeftgelt an
Poel Berent 18 st en dat voor die maenden mey junius julius augustus september october, an die
pachters van Deventer hebbe ick voor Mette niet betaelt, waeren anders twee schillingen geweest
en dat van die maenden novemb. tot jan. incluys, Mette zijn haer schoenen betaelt.
1701 den 16 octob. Garryt Speeckenbrinck ............... 3 schepel rogge minentwegen soo dat die
rogge nu betaelt is.
1701 den 14 novemb. Garryt Speeckenbrinck mij gebracht een vette gansch van achtehalf pont
soo mij verschenen was op Martini 1701, als mede mijn mama gebracht een paer hoenders, rest
mij noch een hoen van Martini 1701.
op Martini 1702 moet mijn mama die gansch en 3 hoenderen weer ontfangen en ick of mijne
erfgenaemen op Martini 1703.

1701 den 26 novemb. Garryt Speeckenbrinck mij an die bleicke wat gelijckt, sal daervan hebben
voor sijn 4e part 27 st 8 penn, is te saemen 5 gl 10 st.
1701 den 15 decemb. Garryt Speeckenbrinck mij gebracht een half mudde bonen soo mij noch
toequam van Sontemarten 1700.
Garryt Speeckenbrinck mij gelijcket van die poort af tot an den kleine haere en sal daervan korten
3 gl of een half mudde rogge te geven.
1702 den 10 jan. Mette Speeckenbrinck an mijn vrouwe gebracht 14 stuck gaeren min 5 hondert,
sal voor het stuck hebben 2 st min een oortien, maecket an gelt 3 gl 4 st min een halven doeit.
Garryt Speeckenbrinck heeft sijn 40 telgen kuilen gemaeckt soo op Martini 1701 verschenen was.
1702 den 18 meert Garryt Speeckenbrinck mij gepaetet 1000 elsen, ben met hem eens geworden
voor 9 st.
1702 den 20 meert Mette Speeckenbrinck an mijn vrouwe gebracht 17 stuck min 6 hondert,
beloopt sich an gelt 29 st en een oortien.
1702 den 29 maiy Mette Speeckenbrinck an mijn vrouwe gebracht 9 stucke gaeren, het stuck 2 st
min een oortien, beloopt sich an gelt 6 st min een oortien.
1702 den 19 july met Garryt Speeckenbrinck en Mette die pacht tot Martini 1701 alles klaer
afgereeckent, soo van karfstocken, graven, spinnen, lijcken an die bleicke, edoch van allens wat
naeme het hebben mach tot op desen dach toe, uytgenomen die 37 foer plaggen, het foer 2 st,
beloopt sich an gelt 3 gl 14 st, den halven rijcksd. van die verpondinge is oock met afgereeckent
en die 22 gl van Hinderick Vinckers is Garryt Speeckenbrinck oock op sijn pacht goet gedaen,
die saetdaegen zijn oock so verre betaelt op een schoft nae, alsmede die telgenkuilen, die gansch
en die hoenderen zijn oock so verre betaelt op een hoen nae.
op Martini 1702 moet mijn mama die gansch en die hoenderen weer ontfangen en ick of mijne
erfgenaemen op Martini 1703, dit allens tegens malkanderen vereffent, soo is bij slot van
reeckeninge bevonden dat Garryt Speeckenbrinck mij van Martini 1701 is schuldigh gebleven die
somma vijf guldens, dito 5 gl met een half mudde bonen.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1702 den 18 july Garryt Speeckenbrinck tot an het nije geleent een schepel boeckweite maer het
moet dan opgeheupt wesen voor mijn ...
1702 den 27 july Garryt Speeckenbrinck mij geholpen 3 daegen van een schoft rogge maeyen,
noch weer enen dach rogge gemaeit, noch weer een halven dach saet gesaeit, soo dat sijn
saetdaegen soo op Martini 1702 vervallen sullen, heeft gedaen.
regel onleesbaar ........

.... nije voor 1 st ........ noch een mallen schilling voor dat hij na die watermeulle was met sijn
peert gevaeren, maecket te saemen 3 st.
1702 den 16 novemb. van Garryt Speeckenbrinck gekregen een pachtgans soo oock mij ed.
mama op Martini 1702 vervallen was, op Martini 1703 moet ick of mijne erfgenaemen die
gansch en die hoenderen van Garryt Speeckenbrinck weer ontfangen.
1702 den 11 decemb. Garryt Speeckenbrinck mij gebracht een half mudde bonen soo mij noch
toequam van Martini 1701.
1703 den 25 jan. Garryt Speeckenbrinck mij gebracht 3 hoenderen soo mijn mama verschenen
waeren op Martini 1702, maer rest mij noch een hoen van Martini 1701.
1703 den 2 febr. Garryt Speeckenbrinck mij gegraeven an het nije 20 roeden, die roede tegen 4 st
en een half, bedraeght sich an gelt 4 gl en 10 st.
1703 den 2 meert Garryt Speeckenbrinck mij wat gelijcket in het nije en enige karren ende
gekaert, sal daervan hebben 1 gl.
1703 den 9 meert met Garryt Speeckenbrinck en Mette die pacht tot Martini 1702 alles klaer

afgereeckent, soo van karfstocken, graven, edoch van allens wat naeme het hebben mach tot op
dese dach toe, die 37 foer plagen ad 3 gl 14 st zijn Garryt Speeckenbrinck in dese reeckeninge
goet gedaen en betaelt, den halven rijcksdaelder van die verpondinge is oock met afgereeckent en
die 22 gl van Hinderick Vinckers is Garryt Speeckenbrinck oock op sijn pacht goetgedaen, die
saetdaegen zijn oock soo verre betaelt, op Martini 1703 moet ick die gansch en die hoenderen van
Garryt Speeckenbrinck weer ontfangen omdat ick se ontfangen hebbe wegen mijn hooch ed.
mama verleden Martini 1702, het graven an het broeck die 20 roeden ad 4 gl 10 st is oock in dese
reeckeninge bereeckent en goetgedaen, dit allens tegens malkanderen vereffent, soo is bij slot van
reeckeninge bevonden dat Garryt Speeckenbrinck mij van Martini 1702 is schuldigh gebleven die
somma van 10 gl en 17 st met een half mudde bonen en een opgeheupt schepel boeckweite met
een hoen soo mij noch toequam van Martini 1701 dat in het nije gedaen is en daer 1 gl an
verdient is, is oock met afgereeckent en betaelt.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1703 den 9 meert Garryt Speeckenbrinck mij op die 10 gl en 17 st mij betaelt 5 gl op
reeckeninge, rest mij noch 5 gl en 17 st.
159 telgen gepaetet, het stuck 1 st, beloopt sich an gelt 8 gl min eenen stuyver, hier moeten vanaf
gaen 40 koelen, is 1 gl minder soodat Gerryt Speeckenbrinck sijn 40 telgen kuilen heeft gemaeckt
soo op Martini 1702 vervallen zijn, is in dese bovenstaende reeckeninge oock bereeckent en
betaelt te weten 7 gl min eene stuyver.
noch heeft Mette in mijn afwesen na Campen een peert an Krooshoops waegen na Ottensteen
angedaen, moet haer daervoor 1 gl op haer reeckeninge goetdoen, soo als ick Garryt
Speeckenbrinck oock voor desen goetgedaen hebbe.
1703 den 22 maiy Mette Speeckenbrinck geleent tot an het nije een schepel van mijn beste
boeckweite, moet mij dan een opgeheupt schepel weergeven.
1703 den 27 july Mette Speeckenbrinck geleent tot an het nije een schepel van mijn beste
boeckweite maer moet mij een ongeheupt schepel weergeven.
Mette Speeckenbrinck mij anderthalven .................. gemaeyt, noch enen dach garste helpen
maeyen ................ een halven dach mijn peert gedaen, is achtehalve st .................
1703 den 8 augustus Welmers mij een halven dach haevet helpen ......, rest mij noch eenen
saetdagh, den saetdach dan heeft hij mij enen dach helpen ........ gemaeit, soo dat Mette
Speeckenbrinck haer saetdaegen soo op Martini 1703 vervallen sullen zijn, betaelt door Welmers.
1703 den 20 octob. Mette Speeckenbrinck mij gebracht een schepel bonen op reeckeninge.
1703 den 9 novemb. Welmers mij gebracht een vette gansch soo mij verschenen waeren op
Martini 1703, als mede mij gebracht twe paer hoenders, een hoen quam mij noch toe van Martini
1701 en 3 hoenders betaelt van Martini 1703, soodat die hoenders soo veer betaelt zijn.
Egbert Roesen heeft sijn 50 telgen kuilen gemaeckt soo op Martini 1703 verschenen waeren.
1704 den 6 meert Egbert Roesen nu Speeckenbrinck mij gebracht een half mudde bonen maer an
het laeste schepel scheelde wel ruim 3 kar vol an, moet mij bij het laeste schepel soo veele meer
overbrengen.
1704 den 30 meert Egbert Roessen op het Speeckenbrinck mij geraedet in mijne hoeimeen 24
winterdaegen met 4 somerdaegen, die winterdaegen tegens 7 st en die somerdaegen des daeges 8
st, maecket te saemen tyn guldens en dat op kortinge van sijn reeckeninge.
1704 den 18 maiy Egbert Roesen gegraeven door Welmers 18 roeden en een half, beloopt sich an
gelt 3 gl 18 st en 5 doeiten.
Egbert Roesen verschoten an sijn huys anderthalf hondert lattennagels, het hondert 5 st, is
achtehalve st, noch Speeckenbrinck mij gepaetet 50 telgen, moet voor het stucke hebben een
halven st, maecket 25 st, noch mij naderhant gepaetet 25 telgen en bebonden, het stuck 1 st,

maecket 25 st, te saemen 2 gl 10 st.
1704 den 12 july met Egbert Roesen op het Speeckenbrinck en sijn vrouw Mette ten
Speeckenbrinck die pacht tot Martini 1703 alles klaer afgereeckent, soo van karfstocken graven,
vruchten en raeden, edoch van allens wat naeme het hebben mach tot op desen dach toe, den
halven rijcksdaelder van die verpondinge is oock met afgereeckent en die 22 gl van Hinderick
Vinckers is Egbert Roesen oock op sijn pacht goetgedaen, die saetdaegen zijn oock so verre
betaelt, het graven an het nije is oock met afgereeckent en betaelt, die hoenderen en die gansen
zijn oock soo verre betaelt, alsmede het telgen paeten ad 75, dan 50 tegens een halven st gaen en
die ander 25 tegens 1 st zijn oock met afgereeckent.
op Martini 1704 moet ick die gansch met 4 volwassene pachthoenders weer ontfangen en dan
oock korten die halve verpondinge, alsmede den Geurkamp ad 9 gl oock tot Martini 1703
bereeckent, alsmede het hoeckien in het nije ad 35 st tot Martini 1703 oock bereeckent, dit allens
dan tegens malkanderen doorgedaen en afgetrocken, soo is bij slot van reeckeninge bevonden dat
mij Egbert Roesen Speeckenbrinck mij van Martini 1703 is schuldigh gebleven die somma van 6
gl 11 st, dito 6 guldens en elf stuyvers met een schepel bonen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
.......... rogge gemaeit 10 st en noch 5 schoft op die saetdaegen ......... zijn gedaen, heeft mij
daervoor garste gemaeit, soo dat sijn saetdaegen welcke Martini 1704 verschijnen sullen, zijn
betaelt.
1704 den 28 octob. Egbert Roesen Speeckenbrinck mij die 6 caroli guldens en elf stuyvers
betaelt, met een schepel bonen soo mij noch toequam van Martini 1703, alsmede mij gebracht
twee schepel bonen soo mij op Martini 1704 verschijnen sal.
1704 den 15 novemb. Egbert Roesen mij gebracht een pachtgansch soo mij verschenen was op
Martini 1704, alsmede mij doe oock gebracht twee paer hoenders soo mij oock op Martini 1704
verschenen waeren.
1705 den 17 febr. van Egbert Roesen ontfangen 35 gl op mijn verschenen pacht van Martini
1704, verschenen edoch allens ter goeder reeckeninge.
Egbert Roesen gemaeckt sijn 50 telgen kuilen en oock gepaetet en bebonden soo op Martini 1704
verschenen was, heeft van het stuck een halven st, is 25 st.
1705 den 5 juny met Egbert Roesen Speeckenbrinck en sijn vrouwe Mette Speeckenbrinck die
pacht tot Martini 1704 alles klaer afgereeckent, soo van karfstocken, edoch van allens wat naeme
het hebben mach tot op desen dach toe, die 22 gl van Hinderick Vinckers is Egbert Roesen
Speeckenbrinck oock op sijn pacht goetgedaen, die saetdaegen zijn oock soo verre betaelt,
alsmede die 50 telgen ad 25 st van het paeten tegens een halven st het stuck zijn oock met
afgereeckent en betaelt.
op Martini 1705 moet ick die gansch met die 2 paer hoenderen weer ontfangen, die 9 gl en 12 st
soo Speeckenbrinck an Fockinck wegens dat mudde landes op Speeckenbrinck betaelt heeft,
hebbe hem die halfscheit ad 4 gl 16 st op mijn pacht weer laeten korten en sal alle jaer daer in
continueren, alsmede den Geurkamp ad 9 gl oock tot Martini 1704 bereeckent, alsmede dat
hoeckien hoeilant in het nije ad 35 st oock tot Martini 1704 bereeckent, die bonen zijn oock soo
verre betaelt, dit alle dan tegens malkanderen doorgedaen en die betalinge afgetrocken, soo is bij
slot van reeckeninge bevonden dat ick Egbert Roesen Speeckenbrinck van Martini 1704 ben
schuldigh gebleven en op die anstaende pacht te korten die somma van achtyn caroli guldens,
dito 18 gl.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1705 den 7 augustus Egbert Roesen mij 2 daegen rogge gemaeit en 3 schoft een vreemde gehadt,
is drie daegen min een schoft, rest mij noch 5 schoft.

1705 den 8 augustus Egbert Roesen mij gemaeit een halven dach garste in het schaepelant, rest
noch 3 schoft.
noch weer een halven dach garste gemaeit ..............., rest noch een schoft, den schoft oock
............... Martini 1705 verschijnen sullen, zijn betaelt.
1705 den 29 sept. Mette Speeckenbrinck mij gebracht een paer hoenders, soo mij op Martini
1705 verschijnen sullen.
1705 den 17 octob. Egbert Speeckenbrinck mij gebracht een ..... bonen, soo mij verschijnen sal
op Martini 1705, rest mij noch een half mudde bonen.
1705 den 14 novemb. Egbert Roesen mij gebracht die pachtgansch, heeft gewogen 9 pont met
een paer hoenders, soo mij verschenen waeren op Martini 1705.
1705 den 24 novemb. van Egbert Roesen Speeckenbrinck ontfangen op reeckeninge 21 gl, dito
eenentwintigh keiser guldens.
1705 den 24 nov. met Egbert Roesen Speeckenbrinck en sijn vrouw Mette te Speeckenbrinck die
pacht tot Martini 1705 alles klaer afgereeckent, soo van karfstocken, edoch van allens wat naeme
het hebben mach tot desen dach toe, op die 22 gl jaerlyx van Hinderick Vinckers is Egbert
Roesen Speeckenbrinck 6 gl op goetgedaen en op sijn pacht gekortet dewijl hij niet meer daer op
verdient heeft, die saetdaegen zijn oock soo verre betaelt, alsmede resteert mij 50 telgen kuilen,
die gansen en hoenderen zijn oock soo verre betaelt, die 9 gl 12 st soo Speeckenbrinck an
Fockinck betaelt heeft wegens dat mudde lants op Speeckenbrinck, hebbe hem die halfscheit ad 4
gl 16 st op mijn pacht weer laeten korten en sal alle jaeren daer in continueren, alsmede den
Geurkamp ad 9 gl oock tot Martini 1705 bereeckent, alsmede dat hoeckien hoeilant in het nije ad
35 st oock tot Martini 1705 bereeckent.
die bonen zijn oock soo verre betaelt op een half mudde bonen nae, die pacht is in het geheel van
Martini 1704 tot Martini 1705 incluys gereeckent wegens mijn pacht ad 50 gl, alsmede mijn
moeders pacht ad 36 gl 15 st, is te saemen 86 gl 15 st, dit allens dan tegens malkanderen
doorgedaen en die betalinge afgetrocken sijnde, soo is bij slot van reeckeninge bevonden dat
Egbert Roesen en sijn vrouwe Mette Speeckenbrinck mij van Martini 1705 bennen schuldigh
gebleven die somma 32 gl 15 st, dito twendartigh guldens en vijftyn stuyvers.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1705 den 13 decemb. van Hinderick Vinckers op die 32 gl 15 st van Egbert Roesen
Speeckenbrinck sijn restant ontfangen 7 gl, dito 7 gl, rest mij noch 25 gl 15 st, dito viventwintigh
guldens en vijftyn stuyvers.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
Egbert Roesen Speeckenbrinck sijn 50 telgen kuilen gemaeckt soo op Martini 1705 verschenen
waeren en heeft se oock gepaetet en bebonden, heeft dan 25 st an verdient, elcker koele is een
halven st en oock elcker gepatede telge met het bebinden.
1706 den 31 maey van Egbert Roesen Speeckenbrinck ontfangen op reeckeninge seventyn caroli
guldens, dito 17 gl, rest mij noch 8 gl 15 st en seven hoenders mede tijt als over 14 daegen sijnde
den 14 juny.
................................ 1705 is voldaen en is 5 st overbetaelt.
Actum Weghdam als boven.
1706 den 22 july Egbert Roesen Speeckenbrinck mij geholpen rogge maeien ... daegen min een
schoft, rest mij noch 5 schoft soo noch laest op Martini 1706 verschijnen sal, noch weer geholpen
enen dach garste maeien, rest mij noch enen schoft.
1706 den 10 augustus Egbert Roesen mij een peert an mij waegen na die Borkele angedaen om
een foer torf te haelen, is dit te bede, den schoft mij betaelt soo dat hij sijn saetdaegen soo op
Martini 1706 verschijnen sullen, heeft betaelt.

1706 den 6 octob. Egbert Roesen mij gebracht een half mudde bonen soo mij noch toequam van
Martini 1705.
1706 den 8 nov. Egbert Speeckenbrinck mij gebracht een paer hoenders op reeckeninge.
1706 den 24 decemb. met Egbert Roesen Speeckenbrinck gereeckent mijn pacht soo mij
verschenen was op Martini 1706, edoch van allens wat naeme het hebben mach van karfstocken
en anders tot op desen dach toe niet uytbescheiden, op die 22 gl van Hinderick Vinckers is Egbert
Roesen 17 gl 15 st en een halve st op goetgedaen, dewijl hij niet meer daer op verdient heeft, die
saetdaegen zijn oock soo verre betaelt, alsmede resteert mij 50 telgen kuilen van Martini 1706,
die gansch is niet betaelt, die hoenderen zijn betaelt op een paer hoender nae, die 9 gl 12 st soo
Speeckenbrinck an Fockinck betaelt heeft wegens dat mudde lants op Speeckenbrinck, hebbe
hem die halfscheit ad 4 gl 16 st op mijn pacht weer laeten korten en sal alle jaer daerin
continueren, als mede den Geurkamp ad 9 gl oock tot Martini 1706 bereeckent, alsmede dat
hoeckien hoeilant in het nije ad 35 st oock tot Martini 1706 bereeckent.
die bonen zijn oock soo verre betaelt op een mudde bonen nae van Martini 1706, die pacht is in
het geheel van Martini 1705 to 1706 gereeckent wegens mijn pacht ad 50 gl alsmede mijn salige
mama's pacht ad 36 gl 15 st, te saemen 86 gl 15 st.
Egbert Roesen en Hinderick Vinckers mij te samen hierop afverdient 32 gl 1 st, dito 32 gl 1 st, dit
allens dan tegens malkanderen doorgedaen en die betalinge afgetrocken sijnde, soo is bij slot van
reeckeninge bevonden dat Egbert Roesen Speeckenbrinck mij van Martini 1706 is schuldigh
gebleven die somma van vierenvijftigh guldens en viertyn stuyvers, dito 54 gl 14 st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
Noch Egbert Roesen Speeckenbrinck mij vijftigh guldens wegens mijn salige moeder betaelt die
ick te voren van den ontfanger van het Twenthe hadde ontfangen en nu mij an mijn gelt weer
afgetrocken, soo dat dese 50 gl nu dan tegens malkanderen gelijck en effen zijn luit dit
angespelde reeckentien en Speeckenbrinck op mijn salige moeders restant moeten door die toe
naemen goetgedaen worden.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
geaccordeert met mijn meyer Speeckenbrinck .......... soo op Speeckenbrinck met believen van
mij ......... plaetse, weer succederen sal en sal mij .......... hem hebben gesproocken niet meer te
betaelen als 25 gl, actum op den Weghdam 16 jan. 1707.
1707 den 16 meert van Egbert Roesen Speeckenbrinck gekregen een paer hoenders soo mij noch
toequam van Martini 1706, Egbert Roesen Speeckenbrinck sijn 50 telgen kuilen gemaeckt en
heeft daer telgen ingepaetet en oock bebonden, moet daarvan hebben 1 gl en 5 st, soo op Martini
1706 verschenen was.
1707 den 21 meert ontfangen van Egbert Roesen Speeckenbrinck die somma van 25 gl waermede
die veur mede van sijn vrouw Harmken mij is voldaen en betaelt.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
maer rest mij noch daervan 3 gl, dese 3gl betaelt 30 april 1707.
1707 den 9 maey Egbert Speeckenbrinck mij op reeckeninge gebracht 40 keiser guldens, dito
viertigh keiser guldens, rest mij noch 14 gl en 14 st.
1707 den 23 julius Egbert Roesen Speeckenbrinck mij enen dach rogge helpen mayen, rest mij
noch 3 saet daegen.
1707 den 26 julius Egbert Roesen Speeckenbrinck mij een halven dach witte weite gemaeit in het
schaepelant.
1707 den 30 julius Egbert Roesen Speeckenbrinck mij weer een halven dach garste helpen
maeyen, rest mij nu noch 2 daegen.
1707 den 1 augustus Egbert Roesen Speeckenbrinck mij weer enen dach garste gemaeit, rest mij

noch enen dach.
1707 den 2 augustus Egbert Roesen mij weer een dach garste gemaeit op het schaepelandt, bint
nu te saemen 4 daegen, soo dat Speeckenbrinck mij sijn saetdaegen, soo op Martini 1707 noch
eerst verschijnen sullen, heeft gedaen ende betaelt.
1707 den 19 sept. Egbert Roesen Speeckenbrinck mij gebracht een paer hoenders soo mij op
Martini 1707 noch eerst verschinen sullen.
1707 den 16 nov. Egbert Roesen Speeckenbrinck mij gebracht twee pachtgansen, die eene heeft
gewogen negendehalf pont en die ander 8 pont, moet op een ander jaer swaeder wegen, soo mij
verschenen was op Martini 1706 en 1707.
an het Speeckenbrinck zijn gegaen 200 lattennaegels en die selvige heeft die meyer tot Goor van
monsieur Knaepe gekoft en oock betaelt ad 11 st en dat selvige moet ick die meyer op sijn pacht
laeten korten.
1707 den 14 nov. Egbert Roesen Speeckenbrinck voor mijn halfscheit betaelt 4 gl 16 st, is het
geheel 9 gl 12 st in die verpondinge an die richter Fockinck en dat selvige moet ick die meyer op
sijn pacht van Martini 1707 laeten korten.
1707 den 16 nov. met Egbert Roesen Speeckenbrinck gereeckent mijn pacht, soo mij verschenen
was op Martini 1707, edoch van allens wat naeme het hebben mach van karfstocken en anders tot
op desen dach toe niet uytbescheiden, op die 22 gl van Hinderick Vinckers is Egbert Roesen 18
gl 14 st en een half st op goetgedaen, dewijl hij niet meer daer op verdient heeft, die saetdaegen
zijn oock so verre betaelt.
................. soo Speeckenbrinck an Fockinck betaelt ................. Speeckenbrinck, hebbe hem die
halfscheit van 4 gl en 16 st op mijn pacht laeten korten en sal alle jaer daer in continueren,
alsmede den Geurkamp ad 9 gl oock tot Martini 1707 betaelt, alsmede dat hoeckien hoeilant in
het nije ad 35 st oock tot Martini 1707 sijn bereeckent.
die bonen zijn oock soo verre betaelt tot Martini 1707 en die pacht is in het geheel van Martini
1706 tot 1707 gereeckent wegens mijn pacht ad 50 gl, alsmede mij salige mama's pacht ad 36 gl
15 st, te saemen ad 86 gl 15 st.
Egbert Roesen en Hinderick Vinckers mij te saemen hierop afverdient met die 6 gl 10 st, soo
Hinderick Vinckers mij an gelt getelt heeft, 44 gl 19 st, dit allens dan tegens malkanderen
doorgedaen en die betalinge afgetrocken sijnde, soo is bij slot van reeckeninge bevonden dat
Egbert Roesen Speeckenbrinck mij van Martini 1707 is schuldigh gebleven die somma 56 gl 10
st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
hierin is mede bereeckent 14 gl 14 st soo mij van Martini 1706 te quade Egbert Roesen is
gebleven, was mij in het geheel schuldigh 101 gl 9 st, afgetrocken 44 gl 19 st, rest mij dan noch
56 gl 10 st.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
die naegels ad 11 st, soo an het Speekenbrinck gegaen zijn, te weten 200 lattennaegels, hebben
ick Speeckenbrinck weer goetgedaen en op mijn pacht weer laeten korten en sijn oock met
afgereeckent.
1707 den 18 nov. Egbert Roesen Speeckenbrinck mij op die 7 schepel bonen soo op Martini 1707
verschenen waeren, betaelt een schepel bonen, rest mij dan noch eenen schepel bonen, dito seven
schepel bonen, dito 7 schepel bonen, nadien op Martini 1706 maer jaerlyx een half mudde is
gereeckent, daer mij een mudde bonen toequam door abuis is gereeckent, soo moet dat half
mudde bonen bij Sontemarten 1707 gereeckent worden, rest mij dan noch in allens 7 schepel
bonen, dat eene betaelde schepel bonen daer afgetrocken sijnde.
1707 den 18 nov. met Speeckenbrinck geaccordeert over sijn 2 pachtgansen die te light zijn

bevonden en oock te maeger zijn en niet en kunnen bestaen voor pachtgansen, sal voor dese reise
het laeten passeren maer met conditie dat Speeckenbrinck mij met den eersten sal betaelen
vijftigh hoendereieren en op een ander jaer beter te brengen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
voor mevrouw in het toekompstige sich daer nae te reguleren.
Egbert Roesen Speeckenbrinck moet mij alle jaeren betaelen op Martini een mudde bonen die
wel eerder voor eenige jaeren gegaen zijn uyt het Speeckenbrinck in het rentampt van het
Twenthe en door mijn vaeder saliger uytgekoft zijn voor hondert goltguldens, is 140 keiser
guldens.
Weghdam den 18 november 1707 Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
verschiet mij weer een mudde bonen op Martini 1708.
noch is naeder bevonden dat ick .............. reeckeninge hebben goetgedaen op Martini ..............
contrarie uit die quitantie van ............. Speeckenbrinck maer betaelt is, dus allens ........ incluys,
......... meyer van mij een jaer vooruyt betaelt worden ........... te doen, ergo moeten die 4 gl 16 st
bij die 56 gl 10 st, restant ......... gestelt worden, is dan nu in allens dat Speeckenbrinck mij
schuldigh gebleven die somma van enensestigh guldens en ses stuyvers, die rest van .....
Actum Weghdam den 25 nov. 1707 Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
moet op Martini 1708 op dan die verschenen pacht van Speeckenbrinck van 1707 voor die
halfscheit an die meyer goetdoen de somma van 4 gl 16 st.
1707 den 21 december ontfangen van Harmken Speeckenbrinck die somma van 37 gl op
reeckeninge van dartigh guldens, rest mij noch 24 gl en 6 st, dito 24 keiser guldens en ses
stuiyvers.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1707 den 27 decemb. ontfangen van Hinderick Vinckers wegens Egbert Roesen Speeckenbrinck
4 gl op reeckeninge, rest mij 20 gl en 6 st, die 4 gl afgetrocken sijnde, dito twintigh guldens en
ses stuyvers.
Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1708 den 24 febr. Egbert Roesen Speeckenbrinck mij door sijn meit laeten brengen 25
hoendereieren volgens accoort van die gansen, rest mij dan noch 25 hoendereieren.
1708 den 4 meert van Egbert Roesen Speeckenbrinck op reeckeninge ontfangen 9 keiser guldens,
rest mij noch elf guldens en 6 st.
1708 den 28 meert Egbert Roesen Speeckenbrinck sijn 50 telgen kuilen gemaeckt soo mij noch
toequam op Martini 1707 en heeft se oock gepaetet en bebonden en is elcker stuck een halven st,
bent 25 st, is 1 gl en 5 st.
1708 den 1 april Egbert Roesen Speeckenbrinck mij gebracht 25 hoendereieren waer mede dan
die 50 hoendereieren volgens accoort betaelt zijn.
1708 den 15 maei Egbert Roesen Speeckenbrinck mij betaelt 6 gl en 16 st, rest mij noch van
Martini 1707 vijftehalve gulden, is 4 gl 10 st, noch den selvigen dito ontfangen 1 gl, rest mij nu
noch vierdehalve gulden, is 3 gl en 10 st.
1708 den 27 maei Speeckenbrincks meit ons gebracht 20 eieren tot paeseieren soo op paschen
1708 verschenen was.
1708 den 2 augustus Egbert Roesen Speeckenbrinck mij twee daegen rogge gemaeit, rest mij
noch twee daegen, noch weer 2 daegen saet gemaeit, facit in allens 4 daegen soo dat hij sijn
saetdaegen, soo op Martini 1708 eerst verschijnen sullen, heeft gedaen.
1708 den 6 decemb. Hinderick Vinckers mij die 3 gl 10 st betaelt, nu is Egbert Roesen
Speeckenbrinck daervan ontlast en heeft mij tot Martini 1707 incluys betaelt.
1708 den 7 decemb. van Egbert Roesen Speeckenbrinck ontfangen 33 gl 6 st op reeckeninge.

1708 den 7 decemb. met Egbert Roesen Speeckenbrinck in bijwesen sijn vrouwen broer mijn
pacht, soo mij Martini 1708 verschenen was, afgereeckent, edoch van
.............. Egbert Roesen Speeckenbrinck .............. 1708 goetgedaen, die saetdaegen sijn
................ 50 telgen kuilen van Martini 1708 ............. , resteert mij noch 4 paer hoenders waerbij
een .............. dat hoeckien lants, die 9 gl 12 st soo Speeckenbrinck .............. oock betaelt heeft op
het jaer 1707 wegens dat mudde bonen ............... ad 4 gl 16 st op mijn pacht weer laeten korten
en sal alle jaeren daerin continueren, alsmede den Geurkamp ad 9 gl tot Martini 1708 bereeckent,
alsmede dat hoeckien in het nije ad 35 st tot Martini 1708 bereeckent, die bonen zijn oock soo
verre betaelt op elf mudde nae, die pacht is het geheel van Martini 1707 tot 1708 gereeckent
wegens mijn pacht ad 50 gl, alsmede mijn salige moeders pacht ad 36 gl 15 st, te saemen ad 86 gl
15 st.
Egbert Roesen en Hinderick Vinckers hebben hierop verdient 53 gl 9 st en mij an gelt getelt 33 gl
en 6 st, is 86 gl 15 st, soo dat mijn pacht ad 86 gl 15 st, soo mij op Martini 1708 vervallen was,
mij is voldaen en betaelt.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1709 den 23 jan. Egbert Roesen Speeckenbrinck mij gebracht een schepel bonen op reeckeninge
van die elf schepel bonen, rest mij noch tyn schepel bonen.
1709 den 8 april Egbert Roesen Speeckenbrinck mij gebracht een half mudde bonen op
reeckeninge, maer an het laeste schepel scheelde wel een half spint en moet mij op een andere tijt
soo veele meer brengen, rest mij dan noch 8 schepel bonen.
1709 den 15 april Egbert Roesen Speeckenbrinck op sijn 50 telgen kuilen van Martini 1708
gemaeckt 30 telgen kuilen, rest daervan noch 20 telgen kuilen en heeft se oock gepaetet en met
dorens bebonden, het stuck is een halven st, maecket 15 st.
1709 den 30 july Egbert Speeckenbrinck mij enen dach garste gemaeit op het morskempken soo
op Martini 1709 eerst verschijnen sullen, rest mij noch 3 daegen.
1709 den 6 augustus Egbert Roesen Speeckenbrinck mij weer eenen dach garste gemaeit, rest mij
noch 2 daegen.
1709 den 7 augustus nog weer een halven dach garste maeit, rest mij noch anderthalve dach.
1709 den 8 augustus Egbert Roesen Speeckenbrinck mij weer enen dach rogge helpen mayen op
het schaepelant, rest mij dan noch een halven dach.
1709 den 12 augustus Egbert Roesen Speeckenbrinck mij weer een halven dach haever gemaeit
op die groote haer soo dat sijn saetdaegen, soo op Martini 1709 verschijnen sullen, heeft gedaen.
1709 den 1 nov. Egbert Roesen Speeckenbrinck mij gebracht 3 schepel bonen op reeckeninge,
rest mij dan noch van Martini 1708 5 schepel bonen, nu Martini 1709 weer 4 schepel bonen, in
allens 9 schepel bonen van oltswegens mijn salige mama resteert noch twee mudde bonen, 2
gansen met 3 hoenders, maecket dan noch 4 mudde en een schepel bonen en te vergeten dat een
paer hoenders van dat hoeckien van Martini 1708 tot 1709 verschenen.
1711 den 30 sept. met Fluttert Wolbert veraccordeert voor dat hij op die Fluttert een vrouw
mensch ophaelt op mijn twee parten van mijn goet met naemen Bretelers dochter en sal mij
daervan geven 50 keiser guldens en dan 6 achtereenvolgende jaeren te verpachten en met 3 jaeren
malkanderen te moegen opseggen en moet als dan weer een nieuwe erkentenisse geven en die
pacht blijft als voren, te weten 85 gl jaerlyx an gelt met een vette gans en twe paer hoenders, 50
telgen kuilen, 3 diensten met die peerden.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1711 den 29 octob. ontfangen uyt handen van mijn meyer de Fluttert de somma van 50 gl wegens
die geaccordeerde veur mede van Aele ten Breteler getrouwt an Wolbert te Fluttert, bekenne

hiervan voldaen te sijn somma 50 gl.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1713 den 30 nov. Fluttert mij twee paerden voor mijn berlijn tot Rande van het Weghdam
angedaen, is weer enen dienst met die peerden, afgetrocken van 3 diensten en een schoft of 3
diensten met die peerden van Martini 1712 noch is staende, rest dan noch 2 diensten met die
peerden van Martini 1712, weer 4 diensten van Martini 1713, in allens 6 diensten met die peerden
van Martini 1713 noch resterende.
1713 den 11 decemb. Wolbert te Fluttert mij gebracht een paer hoenders so mij verschenen was
op Martini 1713, rest die pachtgansch noch van Martini 1713 als mede die karmis hoenders te
weten 2 paer hoenders op Goorse karmisse 1712 en 1713 verschenen, 1711 op Goorsche
karmisse is betaelt, verschot van Fluttert een schepel haever 16 st, an hoey 12 st, het beslaen van
het peert 7 st 8 penn, een nieuwe halter 3 st, Wolberts verteringe laestmael van Deventer na het
Weghdam 4 st, te saemen 2 gl 4 st, afgetrocken van 9 gl van Martini 1712 noch te quade synde,
rest noch 6 gl 1 st, die welcke mij op dato deses voldaen sijn en betaelt.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 3 meert van Fluttert ontfangen 50 gl, dito vijftigh keiser guldens op reeckeninge van die
83 gl mij van Martini 1713 noch resterende en verschenen sijn, rest mij dan noch 35 gl, dito
vivendartigh keiser guldens van Martini 1713 verschenen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 30 meert Fluttert weer gedaen 2 gl en een halven stuyver omdat het gheen goet gelt
was, rest mij dan noch 37 gl en een halve stuyver van Martini 1713.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 12 maiy Fluttert voor mij een waegen met kalck van Ottensteen gehaelt, te weten 10
tonne, die tonne tegens 1 gl, bent 10 gl, is weer enen dienst met die peerden, afgetrocken van 6
diensten met die peerden van Martini 1713 noch resterende, rest mij noch 5 diensten met die
peerden van Martini 1713.
1714 den 3 junius Fluttert mij gebracht 25 gl op reeckeninge, rest mij noch 12 gl en een halve st
van Martini 1713.
1714 den 5 junius Fluttert voor mij eene berghroede achter Eibargen tot op het Weghdam
gebracht, is weer enen dienst met die peerden, afgetrocken van vijf diensten met die peerden van
Martini 1713, rest mij dan noch 4 diensten met die peerden van Martini 1713.
Fluttert verschoten voor 2 kanne bier in den Tol, te saemen 6 st, afgetrocken van 32 gl en een
halven st, rest mij dan noch 14 caroli guldens 14 st en een halve st.
......... rest mij van Fluttert van Martini 1713 noch elf caroli guldens viertyn stuyvers en een
halven stuyver, dito 11 gl 14 st en een halve stuyver waerin al afgetrocken zijn 6 st wegens den
onkosten van die gehaelde berghroeden.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 9 julius Wolbert te Fluttert geleent een mudde rogge tot an die saeitijt om dan an mij
een goet mudde saeirogge weer te betalen.
1714 den 19 julius Wolbert te Fluttert mij een foer torf van het Kluppels gehaelt, is dit nu den
bededienst.
Fluttert gestorven in den maent van julius, moet Wolbert te Fluttert met mij weer veraccordeeren
en een erkentenisse weer geven die welcke ick hem gelaeten hebbe voor dese reise voor 21 gl.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 20 augustus Wolbert te Fluttert mij gebracht een paer kermis hoenders so op Goorsche
karmis 1712 was verschenen, ben so veer voldaen, rest eerst 1713 en 1714 op Goorsche kermisse
verschenen.

1714 den 25 sept. Wolbert te Fluttert mij gebracht 12 gl waermede mijn pacht, so mij op Martini
1713 verschenen is, is betaelt, maer rest mij noch een halven st, een halven st wort niet
gereeckent.
1714 den 21 octob. Wolbert te Fluttert mij door sijn knecht laetende inbrengen een mudde
saeirogge, waermede die rogge betaelt is.
1714 den 16 nov. Wolbert te Fluttert mij gebracht in mijn uytwesen nae Deventer twee vette
pachtgansen, eene resteerde mij van Martini 1713 en eene op Martini 1714 ontfangen, so dat hij
sijn gansen tot Martini 1714 betaelt heeft.
1714 den 8 decemb. met Fluttert Wolbert veraccordeert in prasentie van die burgemeester
Doeschaete dat ick hem een nieuwe pachtsedule sal geven en 5 jaeren te verpachten en met 3
jaeren malkanderen te moegen opseggen en sal mij daervan geven voor een erkentenis 2
schincken elck van 12 pont, bent 24 pont droege schincke.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1715 den 16 febr. Wolbert te Fluttert mij betaelt die 24 pont die 24 pont schincke wegens die
veraccordeerde pachtsedule, ben so veer hier van voldaen, alsmede mij gebracht an gelt, so op
Martini 1714 verschenen was van die pacht 50 gl, dito vijftigh caroli guldens, afgetrocken van 85
gl, rest mij dan noch van Martini 1714 35 gl, dito vivendartigh keiser guldens.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1715 den 10 meert Wolbert te Fluttert mij 3 mael een foer eicken bosschen uyt die Fluttert tot op
het Weghdam gebracht, bent 3 schoft met die peerden, afgetrocken van 4 diensten met die
peerden van Martini 1713 noch te quade sijnde, rest dan noch 3 diensten en een schoft met die
peerden van Martini 1713, noch op Martini 1714 verschenen 3 diensten met die peerden, in allens
noch te quade tot Martini 1714 6 diensten en een schoft met die peerden tot Martini 1714.
Fluttert Wolbert mij gebracht 44 paeseieren, heeft nu sijn drie reiseier van 1715 betaelt met een
ganschei.
1715 den 20 mey Fluttert Wolbert mij gebracht 19 gl op reeckeninge van die 35 gl. afgetrocken,
rest mij dan noch 16 gl, dito sestyn caroli guldens van Martini 1715.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
en geve met die 16 gl tijt als old nae verscheen als het recht weer angaet.
1715 den 7 julius Wolbert te Fluttert mij gebracht een paer karmis hoenders, so op Goorsche
kermisse 1713 verschenen waeren, resteert 1714 en 1715 op Goorsche karmisse verschenen en
een paer hoenders van die pacht op Martini 1714 verschenen, te saemen 3 paer hoenders.
1715 den 7 julius mij oock gebracht 33 elle smaldoeck wit gebleicket, de elle 10 doeiten, beloopt
sich an gelt 41 st, maer sal niet meer als 2 gl hebben omdat het an die 16 gl sal gekortet worden,
blijft dan noch 14 gl van Martini 1714.
1715 den 13 augustus Wolbert te Fluttert mij gebracht twaelf guldens, dito 12 gl op reeckeninge
van die 14 gl van Martini 1714, rest mij dan noch 2 gl van Martini 1714.
1715 den 28 augustus Wolbert te Fluttert mij weer een foer torf van het Kluppels gehaelt, is dit
nu den bededienst.
1715 den 31 augustus Wolbert te Fluttert mij weer een foer torf van het Kluppels gehaelt, is weer
3 schoft met die peerden, afgetrocken van 6 diensten en een schoft met die peerden van Martini
1714, rest mij dan noch sestehalven dienst met die peerden van Martini 1714, noch resterende.
1715 den 20 sept. Wolbert te Fluttert sijn knecht mij gebracht een paer hoenders op die noch
resterende 3 paer hoenders afgetrocken, rest mij dan noch 2 paer hoenders op Goorsche karmisse
1714 en 1715 verschenen van die pacht, een paer hoenders op Martini 1714 verschenen, zijn
betaelt.
1715 den 21 octob. Fluttert Wolbert mij een foer ad 300 pannen van Oldenzaal gehaelt, is weer

enen dienst met die peerden, afgetrocken van sestehalven dienst met die peerden van Martini
1714, rest mij dan noch vijftehalven dienst met die peerden van Martini 1714 en hij seght dat hij
oock verschoten heeft en verteert 9 st, maer weet noch niet of ick het hem wil goetdoen dan of
niet, soude dan op die 2 gl moeten gekortet worden, soude dan noch blijven 31 st van Martini
1714.
1715 den 18 nov. Wolbert te Fluttert mij betaelt 2 gl so dat mij die pacht, so mij op Martini 1714
vervallen was, mij is betaelt, maer rest mij weer die geltpacht ad 85 gl op Martini 1715
verschenen met een vette pachtgansch met 3 paer hoenders tot Martini 1715 verschenen met
vijftehalven dienst met die peerden op Martini 1714 verschenen met noch 3 diensten met die
peerden, te saemen achtehalven dienst met die peerden op Martini 1715 verschenen.
2 regels onleesbaar .......... die weert in die Kiste met mij ............ verteert

wijns ad acht stuyvers, noch oock den selvigen dito, drie ........ gedroncken ad 6 stuyvers, maeket
14 stuyvers.
1687 den 9 augustus die weert in die Kiste drie guldens van Koenderinck angenomen en moet op
dese reeckeninge gekortet worden, noch hebbe van te vooren ...... van een schaep van die weert in
die Kiste gekregen, segt dat hij daervoor hebben moet vier schillingen, noch heeft die weert mij
indachtig gemaeckt dat hij mij laest an een boer van vracht van Deventer op Goor verschoten
heeft tyn stuyvers, soo het in deese reeckeninge niet is inbegrepen, soo moet het die weert
worden goetgedaen, noch hebbe aenstaenden 15 november bij die weert met die faenderich
verteert voor 29 stuyvers, noch nae dato weer een kanne bier met die Kneunnick gedroncken.
1687 den 16 november van die weert in die Kiste gekregen drie mudde knollen, weet niet hoe
veele dat die weert voor het mudde hebben wil.
1687 den 19 november in die Kiste met die beyde ..temans weer verteert vier stuyvers in
brandewijn.
1687 den 6 december die weert mij een entvogel gedaen tegen drie stuyvers, den selvigen dito
met Adolph de Myer verteert twee mengelen wijn, is acht stuyvers.
in dato den 17 decemb. anno 1687 met de heer van den Wegdam allens klaer afgerekent ende de
reekeninge bevonden dat mij noch toe komt van den heer van den Wegdam de somma van 38 gl
12 st, des in 18 gl 6 st met in berekent die mij hem septembris met coolen branden verdient, soo
dat mij de heer van den Wegdam resterende noch 38 gl 12 st, Gerriet ten Duisschatte.
1687 den 20 december weer op het nije met mijn broeder die Kneunnick an die weershuys
verteert, effen vijftyn stuyvers.
1688 den 10 jan. die weert in die Kiste mij in twee reysen gedaen twee schillingen.
1688 den elften jan. van die weert in die Kiste gekregen een mengelen brandewijns, het mengelen
tegens 14 st.
2 regels beschadigd papier ..........
........ noch den selvigen dach gekregen een tonne dunne bier voor 2 guldens.
1688 den eersten febr. van die weert in die Kiste gekregen een halve tonne dunne bier, is een
gulden.
1688 den 6 febr. van die weert in die Kiste gekregen een halve tonne dicke bier, maer was niet
beter als dunne bier, moeten wij ons om vergelijcken.
1688 den 10 febr. van die weert in die Kiste gekregen een halve tonne dunne bier, maer was die
tonne niet meer als een daelder weert, noch weer een halve tonne dunne bier gekregen van die
selvige prijs, maer was een feerdelen uytgeleckt, die weert heeft geseght hij wil die schade wel
hebben, ick hebbe van twee halve tonnen geschreven maer was een halve tonne soo moet ick nu
niet meer betaelen als drieverendeel dunne bier, die weert heeft mij dat eene feerdelen dunne bier

weer gestuert, dat doe ik slecht was, soo dat ick die weert nu een tonne moet betaelen a 30
stuyvers.
1688 den 23 febr. van die weert in die Kiste gekregen een tonne dunne bier.
1688 den 6 maert an onkosten wegen het brouwen hem gedaen die summa van 6 guldens en 18
stuyvers gelijck in dese reeckeninge te sien is, noch die officieren verteert in die Kiste drie
guldens en 6 stuyvers, noch 3 tonne bier an die weert sijn huys gedroncken die burgerij, die tonne
7 gl.
en die boeren derdehalve tonne bier gedroncken, is vijftyn gulden, maeket 39 gl en 6 stuyvers,
gelijck in dese angespelde reeckeninge die hier is van post tot post.
1688 den 6 maert bij die weert in de Kiste verteert twee kanne wijns ad 16 st en drie kanne bier
gedroncken na die weert sijn vrouwen seggen, is te samen 22 stuyvers, was die selve tijt doe
burgemeyster te Noever mij en Bargen weer na die Kiste convoseerde, noch heeft Harmen
vijftehalve gulden an die weert te goede het welcke op die weert sijn reeckeninge sal gekortet
worden.
1688 den 1 july die weert in die Kiste van mij gekregen 14 pont kalffleis, sal voor het pont geven
twee stuyvers, maeket een goltgulden, noch hebbe ick angenomen vier guldens en tyn st wegens
die Kneunnick sijn weeckgelt an die weert te betaelen, noch hebbe ick angenomen een feerdelen
biers an die weert te betalen doe ick na het ampt Lingen ginck, te weten 1 gl 10 st, noch tyn
kanne bier gehaelt doe ick die Kneunnick hen visschen stuerde ad 1 gl, noch laest gebrouwen in
juny voor gereetschop, 1 gl voor torf, 1 gl voor een kanne bier, twee st voor die brouwer, voor
water putten 1 st, voor 1 mengelen wijn 4 st, noch doe ick laest het ....... te quade gebleven een
mengele wijn, noch .........
1688 den 25 augustus weer op het nije van die weert in die Kiste gekregen een halve tonne dicke
bier, maeket 3 gl.
1688 den 29 augustus van die weert in die Kiste weer gekregen een tonne dicke bier, maeket 6
guldens.
1688 den 4 september van die weert in die Kiste weer gekregen een tonne dicke bier, maeket 6
guldens, is 15 gl te saemen, dat ick sint die laetste afreeckeninge an bier gekregen hebbe, maeket
in alles dat ick die weert schuldig bin 122 guldens en 3 stuyvers tot op desen dach toe.
1688 den 13 september van die weert in die Kiste weer op het nije gekregen een tonne dunne
bier.
1688 in september an die weert in die Kiste sijn huys een tonne bier of viere gebrouwen, is
wegens gereetschop eenen gulden, noch den selvigen dito mij geleent acht pont hoppe, noch van
torf 10 st en een kanne bier gedroncken 2 st die brouwer.
1688 den 13 november die weert in die Kiste an die Kneunnick van mijnent wegen gedaen een
feerdelen biers, is 30 stuyvers.
1688 den 10 december van die weert in die Kiste gekregen een tonne dunne bier, segt dat hij
daervoor hebben moet 2 gulden.
1689 den 27 jan. die weert in die Kiste op reeckeninge gedaen sestyn guldens.
1689 den 27 febr. die weert in die Kiste van mij gekoft voor vierdehalve gulden an elsholt en een
eicken boom uyt den dijck voor een rijckesdaelder, maekt in alles ses guldens.
1689 den 2 april uyt die Kiste gekregen een tonne dunne bier, sette daervoor 2 gl.
1689 den 20 april uyt die Kiste gekregen ...............................
1689 den 18 maiy van die weert in die Kiste gekregen een feerdelen dunne bier, is tyn stuyvers.
1689 den 17 july van die weert in die Kiste gekregen een halve tonne dicke bier, doe ick
torfwaegens hadde, is 3 gulden.
1689 den 13 augustus die weert in die Kiste geleent negendehalf pont hoppe met die buil van die

weert, woeg negendehalf pont met die buil.
1689 den 21 augustus van die weert in die Kiste gekregen een half verendeel dicke bier, is 15 st.
1689 den 26 augustus van die weert in die Kiste noch weer gekregen een half verendeel biers, is
15 st, noch den selvigen dito van die weert in die Kiste geleent ses schepel molt om te ... als ick
dorsche en als die weert mij het melbet dan an hem weer te betaelen, die negendehalf pont hoppe
met die buyl heeft die weert mij den 28 augustus bij mijn jonge weer gesant, soo ick sijn ed.
geleent hadde.
1689 den 28 augustus van die weert in die Kiste gekregen een halve tonne dicke bier maer was
door het gesten niet te rechte vol, moet men een faete bier voor afslaen.
1689 den 4 september van die weert in die Kiste gekregen een halve tonne dicke bier, is 3 gl,
noch den selvigen dito gekregen een feerdelen dunne bier, is tyn st, die tonne tegens 2 gl
gereeckent.
1689 den 30 november van die weert in die Kiste gekregen een halve tonne dicke bier, is 3 gl,
maer was niet kostel.
opdat den 28 decemb. anno 1689 met de heer van het Wechdam allens finael afgerekent ende
alsoo bevonden dat mij bij slot van reekeninge toe kompt van sijn weled die sommae van een
hondert en vieventwintich gulden, dito 125 gl, dus is alles tusschen ons voldaen ende mij tot op
deese dach toe verreekent behalve 6 scheepel molt die ick met hem gelient hadde, die komen mij
noch to. Gerridt ten Duisschatte.
1689 den 30 december voor die Kneunnick afgesproocken een feerdelen biers in die Kiste het
welcke op mijn reeckeninge gedaen met 30 st betaelt.
3 regels manco .......

.......... sijn soone gesonden negende half ......... , rest mij dan ..... wegens dat ick brouwe, weer
eestfueren.
1705 den 1 sept. uyt die Kiste door mijn knecht Klaes laeten haelen een tonne dunne boer, is
gelove ick 2 gl of 30 st.
1705 den 17 octob. door mijn meyer Speeckenbrinck laten haelen een halve tonne dunne bier, is
15 st of 1 gl.
1705 den 22 octob. uyt die Kiste door mijn knecht Klaes laeten haelen een halve tonne dicke bier,
is 3 gl.
1705 den 28 octob. Duysschotte mij die hoppe an Boomjan in het brouwen weer betaelt.
1705 den 30 octob. in die Kiste gebrouwen, koomt voor gereetschap 1 gl, den selvigen dito noch
gekregen een halve tonne dunne bier, is 1 gl.
1705 den 30 octob. in die Kiste met dominee Meilinck en die Kneunnick verteert 37 st, noch 2
kanne bier die brouwers gedemeken met een pottien brandewijn, is een mallen schillinck, te
saemen 43 st en een half, is 2 gl 3 st 8 penn, facit 12 gl 3 st 8 penn.
1706 den 26 febr. in die Kiste gebrouwen, koomt voor gereetschap 1 gl.
1706 den 18 meert burgemeister Duysschot sijn 2 mudde malt weer betaelt, soo sijn ed. mij voor
desen geleent hadde.
1706 den 8 maei in die Kiste gebrouwen, koomt voor gereetschap 1 gl.
1706 den 4 juny doe mijn zalige dochterken Balzardina Catryne verkoit die kinders door mijn
ordre in die Kiste gedroncken een halve tonne bier, die tonne 7 gl, is 3 gl 10 st, doe het
dochterken is begraven in die Kiste laeten drincken door die naebers een tonne bier, is 7 gl, te
saemen 10 gl en 10 st.
1706 den 15 octob. in die Kiste gebrouwen, koomt voor gereetschap 1 gl.
1707 den 12 febr. in die Kiste gebrouwen, koomt voor gereetschap 1 gl.

1707 den 28 april in die Kiste gebrouwen, koomt voor gereetschap 1 gl, noch ben ick
burgemeister Doeschate schuldigh van verteringe ten sinen huyse gedaen in saecken van mijn
suster die vrouw van het Herreveldt in verscheiden posten is voor mijn derde part 11 gl 4 st en 5
penningen.
1707 den 6 augustus van burgemeister ten Doeschotte laeten haelen door mijn knecht Wolter een
halve tonne dunne bier ad 2 gl per tonne, is 1 gl.
1707 den 1 sept. burgemeister ten Doeschot mij geleent soo Boomjan mij heeft geseit, soo die
brouwer tegens hem hadde geseit, 2 pont hoppe.
1707 den 2 sept. in die Kiste gebrouwen, koomt voor gereetschap 1 gl.
1707 den 16 octob. procurator Brant verteert in mijn saecke 17 st doe hij Kloppenbergh over een
seeckere affaire heeft gesproocken, te weten met burgemeister ten Duyschate.
1707 den 23 decemb. uit die Kiste laeten haelen een tonne dunne bier, moet daervoor geven twee
gulden.
1708 den 27 jan. in die Kiste gebrouwen, koomt voor gereetschap 1 gl.
1708 den 4 april ..... an die Caromcus saliger moet ick oock betaelen 11 gl 4 st 5 penn.
5 regels onleesbaar .......
1709 den 7 meert in die Kiste gebrouwen, koomt voor gereetschap 1 gl, noch buiten die
overgegevene.
1709 den 14 meert in die Kiste gebrouwen, koomt voor gereetschap 1 gl en heeft mij noch sestyn
pont hoppe gedaen ......... , is 5 st, maecket 3 gl en 15 st.
1709 den 13 april ........... door mijn knecht Wolter laeten haelen een vierdelen biers, is 1 gl 10 st.
1709 den 18 maei in die Kiste gebrouwen, koomt voor gereetschap 1 gl en noch hebbe ick
burgemeister ten Doeschot op reeckeninge betaelt 31 gl den 6 augustus 1709.
1710 den 26 meert in die Kiste gebrouwen, koomt voor gereetschap 1 gl.
1710 den 17 maei in die Kiste gebrouwen, koomt voor gereetschap 1 gl.
1710 den 24 october in die Kiste gebrouwen, koomt voor gereetschap 1 gl.
1711 den 23 jan. in die Kiste gebrouwen, koomt voor gereetschap 1 gl.
1711 den 31 meert uyt die Kiste door mijn ordre die Hengeveldes boeren gehaelt een feerdelen
dicke bier, is 1 gl 10 st.
1711 den 30 april burgemeister ten Doeschaete mij geleent 4 pont hoppe.
1711 den 1 maey in die Kiste gebrouwen, koomt voor gereetschap 1 gl.
1711 den 27 julius mijn knecht Wolter uyt die Kiste gehaelt een halve tonne dunne bier, is 1 gl.
1711 den 17 augustus uyt die Kiste door mijn knecht Wolter laeten haelen een halve tonne dunne
bier, is 1 gl.
1711 den 19 sept. uyt die Kiste gekregen een halve tonne bier, is 1 gl door mijn knecht Wolter
gehaelt.
1711 den 10 october uyt die Kiste door mijn knecht Wolter een halve tonne dunne bier gehaelt, is
1 gl.
1711 den 28 octob. in die Kiste gebrouwen, koomt voor gereetschap1 gl.
1712 den 12 febr. in die Kiste gebrouwen, koomt voor gereetschap 1 gl.
1712 den 30 april in die Kiste gebrouwen, koomt voor gereetschap 1 gl, somma 25 gl buiten die
15 pont hoppe tegens leenen of te betaelen, het pont tegens 5 st, is 3 gl 15 st, alsmede noch 9 pont
geleende hoppe.
1712 den 30 octob. mijn vrouw een camenier tot Zutphen gehuert van maei 1713 tot maei 1714,
met een half jaer kan men oock uytreeden volgens lantrechte, om alle werck te doen als mede
oock waecken en naeyen en stoppen en sal in het jaer verdienen 20 gl, is in het halve jaer 10 gl,

het hooftgelt is niet van gesproocken, moet sij daervan betaelen en moet op den 1 maey 1713 in
de huere komen en is haer 4 malle schillingen mepenninck gegeven.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coverden tot Weghdam.
1713 den 23 april is Christina de camenier van Zutphen hier op het Weghdam gekomen, wort de
daegen die an den 1 maey 1713 over zijn niet betaelt en zij moet tot den 1 maey 1714 blijven, is
dan an haer om met een half jaer uytscheiden volgens lantrechte.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
en sal bij ons blijven van maiy 1714 .......
1714 den 30 jan. verdient tot loon en sal haer geven 28 gl, maer gheen toebaete, het hooftgelt is
niet van gesproocken, moet sij daervan betaelen, omdat ick nu voor dese reyse gheen
veranderinge kan doen en is anders in een jaer te veele opgeklommen en heeft mij versocht als
haer suster koomt te trouwen dat sij dan geerne een 10 daegen nae die brulofte wilde gaen,
hetgeen ick haer belooft hebbe.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
heeft nae Zutphen geweest so dat die belofte voldaen en betaelt is voor paschen.
men moet haer wegens het jaer 1713 op maey verschenen aftrecken 26 st, is 1 g 6 st en wat het nu
is van maei 1714 tot Alderheiligen 1714, moet men vraegen en dan hier bijsetten, ick gelove het
selvige is dan 13 st te saemen 39 st, afgetrocken van 34 gl, koomt haer noch toe 32 gl 1 st.
1714 den 16 junius die camenier Christina dese 3 gl 15 st 8 penn betaelt, alsmede naderhant an
mijn vrouw een schillinck en een dubbeltien voor het .......
den 17 sept 1714 actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
dese 39 st weer bijgedaen bij die 32 gl 1 st, is weer 34 gl, het hooftgelt wort haer niet gereeckent,
ergo moet hebben 34 gl.
hierop den 20 nov. van Speeckenbrinck minent wegen ontfangen 15 gl 8 st en noch betaelt 18 gl
12 st waermede dan dese 34 gl wegens anderthalf jaer verdiende loon ten vollen betaelt is.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 7 jan. een camenier gehuert van Groll vrouw Winants dochter met naemen Magdalena
Maria om ons een jaer lanck te dienen en alle werck te doen, te weten waecken, naeyen en
stoppen en sal verdienen 18 gl met twee paer muilen, het hooftgelt staet tot onsen laste, heeft die
moeder toebescheiden, men kan met een half jaer nae lantrechte, is dan 9 gl met een paer muilen.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
en is haer 3 malle schillingen tot een mepenninck gegeven, alsmede is haer die mepenninck
geschoncken ende bedanckt voor haer dienst.
1714 den 6 sept. een camenier gehuert van Grol vrouwWinants dochter met naemen Magdalena
Maria om ons een jaer lanck te dienen van Alderheiliugen 1714 tot Alderheiligen 1715 en alle
werck te doen, te weten waecken, naeien en stoppen en sal verdienen 18 gl met twee paer muilen,
het hooftgelt staet tot onsen laste heeft de moeder toebescheiden, men kan met een half jaer nae
lantrechte uytscheiden, is dan 9 gl met een paer muilen en is haer nu gheen medepenninck
gegeven, nademael vergangen een medepenninck gegeven is en doe oock geschonken maer nu
wol de moeder hebben in haer brief dat wij haer die reise souden betaelen het welck men sal sien
koemen het maecken sal als sij hier op het Weghdam koomt.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.
1714 den 4 nov. is vrouw Winants van Grolle hier met die dochter Magdalena hier in die huere
gekomen, die dochter die bij ons een jaer lanck sal dienen of met een half jaer volgents lantrechte
uyt te scheiden in al het selvige loon, so van te voren veraccordeert is en hebbe haer die reise van
Borculo tot op het Weghdam betaelt met 3 malle schillingen.

dit voor memorie in plaetse van die penninck ad 3 malle schillingen.
1715 den 20 sept. Magdalena een paer muilen gekregen van Jan ten Gorsvelt op mijn
reeckeninge, rest haer noch een paer muilen met 18 gl an gelt tot den 4 nov. 1715.
1715 den 28 octob. heeft mij Boreas een reeckentien gesonden van 11 gl 5 st 12 penn, maer
soude 12 st voor mijn dochter Getruydt bij wesen, dese 12 st afgetrocken van 11 gl 5 st 12 penn,
is niet meer voor Magdalena als 10 gl 13 st 12 penn, dese 10 gl 13 st 12 penn afgetrocken van 18
gl, rest dan noch 7 gl 6 st 4 penn, hier moet noch bijkomen voor haer te goede 14 st 4 penn, in
allens voor haer te goede 8 gl en nul stuyver en 4 penn met een paer muilen, dese 8 gl-0-4 penn
met een paer muilen haer betaelt so dat haer loon nu ten vollen betaelt is.
Actum Weghdam als boven Jan Heidentrijck van Coeverden tot Weghdam.

