Oudste archiefstuk
Deze perkamenten oorkonde uit 1259 is het oudste geschreven
document van Drenthe. De tekst is in het Latijn geschreven en gaat
over een ruil van onroerend goed ten gunste van het klooster. Het
begin van Assen. De tekst gaat ongeveer als volgt:
“Otto, graaf van Bentheim, maakt aan allen die dit geschrift zullen
lezen, bekend dat Hako, zoon van Stephanus van Hardenberg zaliger gedachtenis, de goederen die hij van ons in leen had en die wij
aan hem in eigendom hebben afgestaan, te weten de boerderij in
Deurze, het molentje naast deze boerderij en de akkers, waterlopen,
weilanden en alle binnen de marke van Deurze bij deze boerderij
behorende waardelen, alsmede de pacht van Noordwolde bij Roden
-die per jaar vier pond Groninger munt bedraagt- overgedragen
heeft aan de abdis en de kloostergemeenschap van Sinte Marie bij
Coevorden, van de Cisterciënzer orde, zodanig dat deze abdis en
kloostergemeenschap de genoemde boerderij met de bijbehorende
goederen en rechten voor alle eeuwigheid in eigendom zullen bezitten, met uitzondering echter van de pacht van onze kasteelheer ridder Herman van Metele, te weten drie pond Groninger munt uit
voornoemde boerderij die elk jaar op Allerzielen [2 november] door
het klooster aan hem betaald moeten worden.
De genoemde abdis en de kloostergemeenschap zullen echter het
huis in Campen bij Coevorden met alle toebehoren en alle verplichtingen, waaronder Johannes Campinc en Rode zaliger gedachtenis
het vroeger aan haar verkocht hebben, en bovendien het huis te
Itterbeke en dat te Anewede met alle daartoe behorende goederen
en rechten, behalve de goederen die ze bij Lutten hebben liggen,
aan voornoemde Hako in Ruil overdragen, waarbij de eigendom van
deze goederen, die bij ons en onze erfgenamen berust, samen met
andere goederen die wij als tegemoetkoming aan hem zullen afstaan, door ons en onze erfgenamen aan voornoemde Hako als
leenman wordt overgedragen.
Ter bevestiging van deze ruil hebben wij deze akte bekrachtigd met
ons zegel. Gedaan in aanwezigheid van de ridders Gerard genaamd
Clenke, Nicolaas zoon van Boudekin, Werembold van de Vechte en
Herman van Methele, en andere betrouwbare getuigen, in het jaar
1259 op 31 oktober.”

