
1803-1808  hypotheken 

 
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren H.B. van der 

Namer en H. Bronninkreeff persoonlijk in judicio erschenen zijn Garrit Plasman (Vruwink) en Maria 

Nijhuis (Naselman) ehelieden marito tutore. Verklarende wegens aan hun verstrekte en in klinkende gelde 

ontvangen penningen aan den heer Hendrik ten Hengel te Deventer opregt en deugdelijk schuldig te 

zijn een capitaele somma van drie hondert agt en twintig guldens en vijftien stuivers, segge f 328-15. 

Met belofte dit capitaal te zullen verrenten tegen drie gulden en tien stuivers ten hondert jaarlijks; waarvan 

het eerste jaar verschenen zal zijn den 12 november 1803 en zo vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie 

en aflosse toe, die zal kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een of andere zijde een 

vierendeels jaars voor de verschijnsdag behoorlijke opsaege en aankondiging zal zijn gedaan. Als wanneer 

de comparanten beloven het opgemelde capitaal met de daarop ten agteren zijnde intresse in handen van 

rentheffer ofte desselfs erfgenamen in goeden gangbaeren gelde te zullen restitueren en erleggen. Voor 

welk voorschreven capitaal en op te lopene renten comparanten behalven generaal verband van hunne 

personen en goederen bij desen tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpand waren stellende hun 

comparanten eygendommelijke huis en hoff of gaarden groot ongeveer vijf schepel en genaamd Plas 

Gerrit en bovendien een stuk bouwland den ... genaamt kennelijk in den Stokkumer esch tusschen de 

landen van Scholte in 't Hoff en Weerds landerien gelegen. Ten einde de rentheffer of zijn erfgenamen zig 

ten allen tijde daar aan kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhaelen. Renuntierende ten dien einde 

van alle tegenstrijdige exceptien en in specie van die van ongetelden gelde. S.A.L. In kennisse der 

waerheid heb ik rigter voornoemd dese neffens comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en 

gesegelt. 

Actum Goor den 26 meert 1803. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren Jan ter Welle 

en Hendrik Bronninkreeff persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Hendrik Potman of Uinks en 

vrouw Janna Klein Hoften tutore marito. Verklarende volgens aan haer in verscheiden acten 

opgeschoten en voor haer betaelde penningen ingevolge daer over gehouden liquidatie aen desselfs zoon 

Harmen Potman en desselfs vrouw schuldig te zijn een som van vier hondert gulden f 400. Welke 

som sjaars en alle jaeren beloven te verrenten met 3 ten hondert, waervan het eerste jaer rente zal 

verschenen zijn heden over een jaer en zo van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Die ten 

wederzijden gereserveert blijft mits de opsaege een half jaer voor de verschijnsdag gedaen worde. Voor 

welk capitaal en daerop te verlopen renten comparanten verbinden hun gerede goederen als zijnde geen 

vastigheden besittende, bestaande in twee bruine paarden, 3 koebeesten, 2 guste beesten, 3 kalvers, 

alle van different haar en tekens, twee wagens, ploeg, eggeden, voorts bedden en derselver toebehooren 

en voorts generaal al hetgeen zig in haer huis is bevindende, niets daervan uitgesondert, als meede het 

gewas op den lande. Ten einde de renthefferen zig daer aan ten allen tijde kost en schadeloos zullen 

kunnen en mogen verhaalen. Onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien dese eenigsints 

contrarierende. Des ten oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens H.B. van der Namer als daertoe 

door comparanten in judicio gequalificeert, eigenhandig getekend en gesegelt. 

Goor den 30 april 1803. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren Jan ter Welle 

en Hendrik Bronninkreeff persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn den coopman Willem Jacob 

Arendsen en desselfs huisvrouw Johanna te Zijthoff marito tutore. Welke bekenden en verklaerden 

wegens opgenomen en bij haer te danke ontvangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan 

de heer Bernardus Mollink te Almelo een capitaele somma groot seven hondert caroli guldens, segge 

f 700. Welke zij comparanten aannemen te verrenten tegen ses gulden ten hondert jaers, waervan het 

eerste jaer rente zal verschenen zijn heden over een jaer en zo vervolgens van jaer tot jaer tot de restitutie 

en aflosse toe. Welke alle vierendeel jaers zo door de rentheffer als rentgevers zal kunnen gedaen worden 

en zal als dan na gedaene opsaege dit capitael alle vierendeel jaers door rentgevers moeten gereserveert en 



door rentheffer aangenomen moeten worden. Voor welk capitael en daerop te verlopen renten zij 

comparanten verbinden haer personen, gerede en ongerede goederen en tot een geregtelijk hypotheecq en 

onderpand waeren stellende haer eigendommelijke erve en goed Vrijlink genaamd gelegen in de 

boerschap Harke deses gerigts met alle derselver onderhorige hoge en lage landerien. Ten einde den 

rentheffer ofte derselver erfgenamen zig daer aan ten allen tijde, zo wegens voorschreven capitael en 

daarop te verlopen renten, cost en schadeloos zal kunnen en mogen verhaelen. Renuntierende ten dien 

einde van alle tegenstrijdige exceptien desen eenigsints contrarierende en in specie die van niet getelden 

gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens comparanten eigenhandig 

getekend en gesegeld. 

Goor den 8 juny 1803. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren Jan ter Welle 

en Hendrik Bronninkreeff persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Albert Vruink op Hilbers en 

desselfs huisvrouw Garritjen Rensink marito tutore. Welke bekenden en verklaerden wegens 

opgenomen en bij haar te danke ontvangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan 

Bernadus Mollink te Almelo een capitaele somma groot vier hondert en vijftig guldens, zegge f 450. 

Welk capitael zij comparanten aanneemen sjaars en alle jaar te zullen en willen verrenten met ses gulden 

ten hondert en waarvan het eerste jaer intresse zal verschenen zijn op den 2 augustus 1804 en zo van jaar 

tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Die alle jaar zal kunnen en mogen geschieden mits daervan een half 

jaar voor de jaerlijksche verschijnsdag van de een of ander zijde gehoorlijke opsaege en loskondiging 

gedaan worde. Voor welk capitael en daerop te verlopen renten zij comparanten verbinden haer personen, 

gerede en ongerede goederen en tot een speciaal hypotheecq en geregtelijk onderpand waeren stellende 

hun eigendommelijk plaatsjen Hilbers gelegen in de boerschap Stokkum deses gerigts, bestaande in 

ongeveer veertig schepel bouwland in den Stokkumer esch in zijn bekende bepaling gelegen als meede het 

huis met den gaerden daarbij gelegen en twee dagwerken hooyland in het Stokkemerbroek aan de voorste 

beek gelegen en vier dagwerken bij Broek Garrits huis gelegen. En dit alles zo als door comparanten in 

eigendom word beseten en gebruikt word. Ten einde den rentheffer in cas van misbetaling zig ten allen 

tijde daar aan cost en schadeloos zal kunnen en mogen verhaelen. Renuntierende ten dien einde van alle 

tegenstrijdige exceptien en in specie die van niet getelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik 

rigter voormelt dese eigenhandig getekend en gesegelt gelijk also meede door comparanten eigenhandig 

gehandmerkt en gesegelt is geworden. 

Actum Goor den 13 july 1803. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren Gerrit ten 

Donkelaer en Johan Wilhelm Betman persoonlijk gecompareerd en erschenen is Harmina Alfrink 

weduwe van wijlen Jan ten Dijk voor haer selfs en als moeder en wettige voogdesse van haer 

minderjarige kinders en boedelhoudersche van haer mans nalatenschap geadsisteert met Jacobus Arendsen 

als haer verkoren en geadmitteerden mombaer. Verklaerende wegens opgenoomen en bij haer te danke 

ontvangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Albert Kuit woonagtig te Deventer een 

capitaele somma groot hondert guldens f 100. Welke zij comparante belooft sjaers en alle jaeren te 

zullen en willen verrenten met drie gulden en tien stuivers en waervan het eerste jaar rente zal verschenen 

zijn op den 22 febr. aanstaande en zo vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle 

jaar zal kunnen en mogen geschieden mits daartoe van de een of ander zijde een half jaer voor de 

jaerlijkschen verschijnsdag behoorlijke opsaege gedaan worde. Voor welk capitael en daar op te verlopen 

renten comparante buiten generaal verband van haer persoon, gerede en ongerede goederen tot een 

speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand was stellende haer huis gelegen in Markelo met haer 

bouw en hooyland mede onder Markelo en Stokkum gelegen. Ten einde den rentheffer zig daer aan in cas 

van misbetaling ten allen tijde kost en schadeloos, zo wegens capitael als intressen, zal kunnen en mogen 

schadeloos stellen. Renuntierende ten dien einde van alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie die van 

niet getelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voormeld dese neffens comparante en 

haer mombaer eigenhandig getekend en gesegelt. 



Goor den 13 july 1803. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren Jan Hendrik 

Modder en Hermannus van de Sagekuile persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Berent Jan Heyink 

(Zwierink) en desselfs huisvrouw Aaltjen Assink marito tutore. Welke bekenden en verklaarden wegens 

aan haer opgeschoten en te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan oud 

burgmr Derk Aarssen woonagtig te Goor een capitaele somma groot twee duisend en drie hondert 

gulden f 2300. Welk capitaal sij comparanten aannemen sjaers en alle jaeren te zullen en willen verrenten 

met drie gulden en tien stuiver ten hondert, mits de intresse een half jaer na den jaerlijkschen 

verschijnsdag voldoende en andersints vier gulden van ieder hondert sjaers. En zal het eerste jaer intresse 

verschenen zijn op den 1 may 1804 en zo vervolgens van jaer tot jaer tot de restitutie en aflosse toe die 

alle jaer sal kunnen en mogen geschieden. Mits daer toe van de een of andere zijde een jaer voor den 

jaerlijkschen verschijnsdag behoorlijke opsaege gedaen worde. Voor welk capitael en daerop te verlopen 

renten zij comparanten verbinden haar personen, gerede en ongerede goederen en daervoor tot een 

speciaal hypotheecq en geregtelijk onderpand waeren stellende haer eygendommelijke plaats Heyink 

gelegen in het carspel Goor deses gerigts met alle derselver onderhorige hooge en lage landerien en 

hooylanden, niets daervan uitgesondert, zo en in diervoegen als zij hetzelve voor eenigen tijd geleden van 

den coopman Jan Brouwer hebben aangekogt. Ten einde den rentheffer ofte derselver erfgenamen sig daer 

aan ten allen tijde, zo wegens capitaal als intressen, cost en schadeloos zal kunnen en mogen verhaelen. 

Renuntierende ten dien einde van alle tegenstrijdige exceptien desen eenigsints contrarierende en in specie 

die van niet getelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens 

comparanten eigenhandig getekend en gesegeld.  

Actum Carspel Goor den 6 september 1803. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren L.H. Meyling 

en H.B. van der Namer persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Harmen Peters en desselfs 

huisvrouw Jenneken Vruink marito tutore. Welke bekenden en verklaerden wegens aan haer 

comparanten door den heer Lamberts woonagtig te Weerselo in twee differente reisen of verschooten 

penningen opregt en deugdelijke schuldig te zijn een capitaele somma ad drie duisend vijf hondert 

guldens, zegge f 3500. Welke zij comparanten aanneemen sjaers en alle jaeren te zullen en willen 

verrenten met vier guldens ten hondert, waertoe de intresse binnen ses weken na den verschijnsdag 

voldoen en andersints vier guldens en tien stuivers ten hondert sjaers en zo vervolgens van jaer tot jaer tot 

de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaer zal kunnen en mogen geschieden mits de opsaege aan de een of 

andere zijde een half jaer voor den jaerlijkschen verschijnsdag, welke wesen zal van het eerste jaer op den 

30 december aanstaande en zo van jaer tot jaer. Voor welk capitael en op te lopene renten comparanten 

buiten generaal verband van hunne personen, gerede en ongerede goederen, tot een speciaal hypotheecq 

en geregtelijk onderpand waeren stellende haer eigendommelijke goed en erve Peters of Langerink 

gelegen in de boerschap Stokkum deses gerigts, bestaande in huis, schoppe en gaerden, een kamp lands 

digt bij het huis gelegen groot vijftien mudde gesaay, een mudde lands gelegen agter Roelvink steege, 

twee mudde en drie schepel gelegen bij Hoevink land, het Bosken groot een mudde land, een gaerden bij 

Roelvink gelegen, een hooyland groot twee dagwerk gelegen aan de Leenhorst in het Stokkumerbroek, 

een idem groot twee dagwerk den Bisschop genaamd daerbij gelegen, een dagwerk hooyland meede in het 

Stokkumerbroek gelegen aan den Luisvoord, twee dagwerken hooyland aan de Bolksbeke voorendeels 

aangekogt van Hesselink. Ten einde den rentheffer, derselver erfgenaamen of regt verkregene zig daar aen 

ten allen tijde, zo wegens capitaal als intressen, kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhaelen. 

Renuntierende zij comparanten ten dien einde van alle tegenstrijdige exceptien zo desen eenigsints 

contrarierende en wel in specie die van niet getelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde heb ik rigter 

voornoemd dese neffens comparanten eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 9 sept. 1803. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren Wolter Jalink 



en H.B. van der Namer persoonlijk in den gerigte erschenen zijn Jan Heylersich en desselfs huisvrouw 

Jenneken Kerkemeyer marito tutore. Bekende en verklaerende wegens aan haer verstrekte en in 

klinkenden gelde ontfangen penningen aan Moses Salomon woonagtig te Almelo opregt en deugdelijk 

schuldig te zijn een capitaele somma van een duisend twee hondert guldens, zegge f 1200. Onder 

belofte dit capitael te zullen verrenten tegens vijf guldens ten hondert jaerlijks, waervan den eersten 

verschijnsdag zoude invallen op heden over een jaer en zo continueeren van jaer tot jaer tot de restitutie en 

aflosse toe. Die door den rentheffer niet eerder dan na verloop van ses jaeren in dato deses en dan nog een 

half jaer voor den verschijnsdag zal kunnen en mogen geschieden, gelijk ook de rentgeveren. Die ten allen 

tijde vrij staat het voorschreven capitaal los te kondigen zulks een half jaer voor den verschijnsdag zullen 

kunnen en verpligt zijn te doen. Voor welk voorschreven capitaal en op te lopene renten comparanten 

behalven generaal verband van hunne personen en goederen mits desen, tot een speciaal hypotheecq en 

geregtelijk onderpand waren stellende de navolgende vrije en allodiaale goederen: den halven moolen 

thiende gaande voor het geheel uit ongeveer veertig mudden lands gelegen in den Harker esch waervan de 

wederhelft behoord aan Jan Hendrik Meyers te Markelo, twee en een half dagwerk hooyland het Rigter 

slag gelegen bij het goed Keppels, ongeveer een mudde lands den Wiemerink kamp genaamd gelegen bij 

het dorp Markelo tusschen de landen van Gerrit Jan van Heek en Jan Meenderink; alles onder Markelo in 

desen gerigte kennelijk gelegen. Ten einde den rentheffer, desselfs erfgenaamen of regt verkregene daer 

aan bij onverhoopte misbetalinge het voorschreven capitaal en op te lopene renten ter zijnder tijd kost en 

schadeloos zal kunnen en mogen verhaalen. Onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien in specie 

van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waerheid heb ik rigter voornoemd dese neffens 

comparanten eigenhandig getekend en gesegeld. 

Actum Goor den 10 sept. 1803. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren proc. Wolter 

Jalink en Hermannus van de Sagekuile persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Dries Wilbers op 

Schrijvers en vrouw Jenneken Rietmans ehelieden marito tutore. Welke bekenden en verklaerden aan 

Jan Boerman en desselfs huisvrouw woonagtig in Markvelde opregt en deugdelijk schuldig te zijn 

een capitaale somma groot twee duisend gulden f 2000. Welke penningen zij comparanten van Jan 

Meyers te Holten volgens hypothecatie in dato den 21 mey 1794 hebben genegotieert en welke door 

desselfs weduwe en erfgenaamen aan geseide Jan Boerman en vrouw gecedeert zijn en opgemelde 

hypothecatie deses gerigts ten protocollo hebben doen refereeren. Verklaerende sij comparanten dit 

capitaal aan meergemelde Jan Boerman en vrouw te zullen verrenten het eerste jaar met drie gulden en vijf 

stuivers en de overige jaeren niet vier gulden ten hondert sjaars. Waervan den eersten verschijnsdag zal 

komen in te vallen op den 23 mey aanstaande en zo van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe; welke 

alle jaar zal kunnen en mogen geschieden mits een half jaar voor den jaerlijkschen verschijnsdag van de 

een of andere zijde behoorlijke opsaege en loskondiging gedaen worde. Voor welke voorschreven capitael 

en daerop te verlopene renten zij comparanten buiten generaal verband van haar personen, gerede en 

ongerede goederen mits desen, tot een speciaal hypotheecq en geregtelijk onderpand waren stellende: 

hun eigendommelijke huis, schoppe, hof of gaarden, den kamp bij het huis, een parceel hooyland het 

Meeken genaamd, alle kennelijk onder Markel deses gerigts gelegen. Ten einde de renthefferen ofte 

derzelver erfgenaamen zig daer aen ten allen tijde, zo wegens voorschreven capitaal als renten, in cas van 

onverhoopte misbetaling sig kost en schadeloos zullen kunnen en mogen stellen. Renuntierende ten dien 

einde van alle tegenstrijdige exceptien desen eenigsints contrarierende en wel in specie die van niet 

ontvangen gelde. S.A.L. In waerheids oirconde heb ik rigter voornoemd dese neffens den eersten 

comparant als door de tweede comparant in judicio gequalificeert om dese meede voor haar te tekenen en 

te segelen, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Actum Goor den 25 november 1800 en drie. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren proc. Wolter 

Jalink en Antoni Bruggink persoonlijk in judicio gecompareerd is Harmen Hendrik Broese als 

volmagtiger van Fredrik Mey en desselfs huisvrouw Johanna Broese te Amsterdam en wel speciaal 



om het arrest door J.G. Nieuwerd op den boedel en nalatenschap van wijlen Gosewijn Broese te ontheffen 

en desen boedel verders tot liquiditeit en effenheid te helpen brengen, dewijl bij opgemelde volmagt voor 

de wethouders der stad Amsterdam op comparant gepasseerd, alhier vertoond en hier agter ten prothocollo 

deses gerigts geregistreerd met meerderen van selve. Wijders voordragende dat voormelde zijn pupillen F. 

Mey en vrouw aan Jan Broese verschuldigt zijn geworden een capitaele somma groot seven hondert 

guldens. Waervoor ook al reeds voor eenigen tijd geleden met haar op comparantens pupillen aendeel van 

voorschreven boedel heeft versogt tot opheffing van dit arrest en met goedvinden van dit gemelde zijn 

pupillen met voorschreven Jan Broese in Ypelo over een te zijn gekomen van voor opgemelde som ad 

seven hondert gulden te passeeren hypotheecq op het eenvijfde gedeelte van het erve Ribbers in de 

boerschap Elsen deses gerigts kennelijk gelegen. En verklaerde comparant ten profite van meergemelde 

Jan Broese te Ypelo voor voorschreven capitael ad f 700 met de renten so daer op mogten koomen te 

verlopen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand te stellen het voorengemelde vijfde gedeelte 

van het erve Ribbers met die daer onder gehorende hoge en lage landerien en aan dese gemelde zijn 

principalen toebehorende. Ten einde daer aan voorschreven capitaal en renten tegen vier percent ten 

hondert en waervan den eersten verschijnsdag zal invallen op den 11 nov. 1804 en zo van jaar tot jaar tot 

de restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveerd blijft mits de opsaege een half jaar voor den 

verschijnsdag van de een of andere zijde gedaen worde, zig ten allen tijde kost en schadeloos sal kunnen 

en mogen verhaelen. Renuntieerende comparant ten dien einde van alle tegenstrijdige exceptien en in 

specie die van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voormeld dese neffens 

comparant getekend en gesegeld. 

Rijssen den 4 dec. 1803. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

Derk Oonk en Jan Dijkink persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Tonis Bloemers en desselfs 

huisvrouw Jenneken Eeftink marito tutore. Welke bekenden en verklaerden uit hoofde van opgenomen 

en bij haer te danke ontvangen penningen aan (de broers) Berend en Hendrick Lonink te Markelo 

opregt en deugdelijk schuldig te wesen een capitaele somma groot seven hondert guldens, f 700. Welk 

capitael zij comparanten aannemen sjaers en alle jaar te zullen en willen verrenten met drie gulden en tien 

stuiver ten hondert. Waervan het eerste jaar intresse zal verschenen zijn heden over een jaar en zo 

vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaar zal kunnen en mogen 

geschieden mits de opsaege een half jaar voor de jaarlijksche verschijnsdag van de een of andere zijde 

gedaen worde. Voor welk capitael en daarop te verlopen renten comparanten buiten en behalven haer 

personen, gerede en ongerede goederen, tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waren 

stellende haar comparanten eigendommelijke plaats Broekmans onder Markel gelegen, met die daer 

onder gehorende hoge en lage landerien, getimmertens daerop staande en generaal niets daervan 

uitgesondert. Ten einde de renthefferen ofte derselver erfgenaemen zig daer aan ten allen tijde, zo wegens 

voorschreven capitaal als daerop te verlopen renten, kost en schadeloos zullen kunnen en mogen 

verhaelen. Renuntierende zij comparanten ten dien einde van alle tegenstrijdige exceptien en in specie die 

van niet getelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voormeld dese neffens comparanten 

eigenhandig getekend, gehandmerkt en gesegeld. 

Goor den 29 aug. 1804. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

Derk Oonk en Jan ter Welle persoonlijk gecompareerd en erschenen is Maria Dijkink weduwe wijlen 

Willem Egberts, geadsisteert met H.B. van der Namer als haerer verkoren en geadmitteerden mombaer. 

Welke bekende en verklaerde wegens opgenomen en bij haer comparante en wijlen eheman op den 1 mei 

1796 van Jan Dijkink en desselfs huisvrouw ontvangen penningen ad vierhondert gulden en nog 

naderhand van deselven aan haer comparante opgeschotene penningen ad vijftig gulden, welke 

samen een som van vier hondert en vijftig gulden f 450. Welke som zij comparante aanneemt sjaars en 

alle jaar te zullen en willen verrenten met drie gulden ten hondert en waervan het eerste jaar intresse zal 

verschenen zijn op den 1 mey aanstaende en zo vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. 



Welke alle jaar zal kunnen en mogen geschieden mits daertoe een half jaar voor de jaarlijksche 

verschijnsdag van de een of ander zijde behoorlijke opsaege en loskondiging gedaen worde. Voor welk 

capitael en daerop te verlopen rente zij comparante buiten en behalven haer persoon, gerede en ongerede 

goederen, bij desen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand was stellende haar eigen 

toebehorende hooyland de Gelkink maatte genaamd groot vier dagwerken gelegen tuschen de 

hooylanden van Wansink en Gelkink in het Stokkumerbroek. Ten einde de renthefferen ofte deselver 

erfgenaemen zig daer aan ten allen tijde, zo wegens voorschreven capitaal als daerop te verlopen renten, 

kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhaelen. Renuntierende ten dien einde van alle 

tegenstrijdige exceptien en wel in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde 

hebbe ik rigter voornoemd dese neffens comparante en haer mombaer eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 17 sept. 1804. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

(niet ingevuld) persoonlijk gecompareerd en erschenen sijn Jan ten Veldhuis en desselfs huisvrouw 

Maria Hartgerink marito tutore. Welke bekenden en verklaarden wegens opgenomen en bij haar te 

danke ontvangen penningen aan Garrit ter Braak en desselfs huisvrouw Trientjen Fukkink opregt en 

deugdelijk schuldig te zijn een capitaele somma ad agt hondert gulden, segge f 800. Welk capitaal zij 

comparanten aanneemen sjaars en alle jaaren te zullen en willen verrenten met vier gulden ten hondert en 

waervan het eerste jaar rente zal verschenen zijn op den 1 aug. 1805 tot de restitutie en aflosse toe. Welke 

alle jaar zal kunnen en mogen geschieden mits daertoe een half jaar voor de jaarlijksche verschijnsdag 

behoorlijke opsaege en loskondiging gedaen worde. Voor welk capitaal en daerop te verlopen intressen zij 

comparanten boven en behalven generaal verband van haer personen, gerede en ongerede goederen, bij 

desen tot een speciaal hypotheecq en geregtelijk onderpand waeren stellende haer eigen toebehorende 

plaatsjen Snijders genaamd met die daer onder gehorende landen zo en als zij hetzelve voor eenige tijd 

gelegen van de heer de Raadt hebben aangekogt kennelijk onder desen gerigte carspel Goor gelegen. Ten 

einde de renthefferen ofte derselver erfgenaemen sig daer aan ten allen tijde, zo wegens voorschreven 

capitaal als daerop te verlopen renten, kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhaelen. 

Renuntierende zij comparanten ten dien einde van alle tegenstrijdige exceptien eenigsints contrarierende 

en wel in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voormeld 

dese neffens comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 22 sept. 1804. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

H.B. van der Namer en H. Braamhaar persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Arend Wassink en 

desselfs huisvrouw Geertruid Nienhuis tutore marito. Welke bekenden en verklaerden uit hoofde van 

opgenomen en bij haer comparanten ontvangen penningen aan de heer Lambertus Johannes Weerman 

en desselfs ehevrouw juffr. Johanna Lasonder opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaele 

somma van twaalf hondert gulden f 1200. Welke penningen zij comparanten aannemen sjaars en alle 

jaeren te zullen en willen verrenten met vier gulden ten hondert, waervan het eerste jaar rente zal 

verschenen zijn op den 1 nov. 1805 en so vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke 

alle jaer zal kunnen en mogen geschieden mits daertoe van de een of andere zijde een half jaer voor de 

jaerlijksche verschijnsdag behoorlijke opsaege gedaen worde. Voor welk capitael en daerop te verlopen 

renten zij comparanten boven en behalven generael verband van haer personen, gerede en ongerede 

goederen, tot een speciaal hypotheecq en geregtelijk onderpand waren stellende haer eigen 

toebehorende plaatsjen Klein Aaftink gelegen in de boerschap Elsen met de daeronder gehorende 

hoge en lage landerien, getimmertens en houtgewassen daerop staande. Ten dien einde de renthefferen 

ofte derselver erfgenaamen zig daer aan ten allen tijde, zo wegens voorschreven capitaal als daerop te 

verlopen intressen, cost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhaelen. En stellen voorts tot meerder 

securiteit der renthefferen boven dit verband tot borgen Gerrit Groot Aaftink (Nijland) en Jan Hendrik 

Freriksen. Welke meede in judicio gecompareerd zijn en dese borgtogt op haer genomen hebben. 

Renuntierende sij comparanten te zamen en ieder afsonderlijk van alle exceptien so hiertegen mogten 



strijdende zijn en wel de beide eerste comparanten van die van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids 

oirconde hebbe ik rigter voormeld dese neffens de comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en 

gesegeld. 

Goor den 8 dec. 1804. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

Derk Oonk en H. Stokkentreef persoonlijk gecompareerd en erschenen is Carel ten Zijthoff 

voordragende dat zijn zoon Jannes ten Zijthoff door de boermannen der boerschappen Carspel 

Goor, Rectum en Ypelo als ontvanger der personeele landsmiddelen aangestelt zijnde, hij comparant 

verklaerde zig voor dien ontfangst als borge ten principalen voor opgemelde zijn zoon in te laten en tot 

meerder securiteit van geseide boerschappen daarvoor te verbinden en tot een speciaal hypotheecq en 

gerigtelijk onderpand te stellen zijn eigen toebehorende erve en goed Cuipers genaamd gelegen 

onder Markelo deses gerigts met die daarbij en ondergehorende landen. Ten einde het daer aan 

meergeseide boerschappen, zo dese gemelde zijn zoon onvermoedelijk in gebreke mogte blijven, zijn te 

ontvangen penningen ten comparanten generaal van Twenthe te besorgen en haar daar aan ten allen tijde 

kost en schadeloos zullen kunnen stellen. Renuntierende hij comparant ten dien einde van alle exceptien 

zo hiertegens mogten strijdende zijn. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voormeld dese neffens 

comparant eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 24 januar 1805. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

Gerhardus Verbeek en H.J. ter Hofstee persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Hendrik Wissink en 

deszelfs huisvrouw Grietjen Hesselink marito tutore. Welke bekenden en verklaarden uit hoofde van 

opgenoomen en bij haar comparanten te danke ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te 

zijn aan de heer Hermannus Elderink woonagtig in de Gronouw een capitaale summa groot vijf 

duizend guldens, zegge f 5000. Met belofte om dit capitaal sjaars en alle jaaren te zullen en willen 

verrenten met vijf guldens ten hondert en de intresse te betaalen aan handen van rentheffer in de Gronouw 

woonagtig. Waarvan het eerste jaar rente zal verscheenen zijn op den 1 february 1806 en zoo vervolgens 

van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaar zal kunnen en moogen geschieden mits de 

opzage een half jaar voor den verschijnsdag van de een of andere zijde gedaan worde. Voor welk capitaal 

en op te lopene renten zij comparanten boven generaal verband van haare perzoonen, gereede en 

ongereede goederen, tot een speciaal hypotheecq en gerichtelijk onderpand waaren stellende haar 

eigendommelijke goed en erve genaamd het Wissink zoo van juffrouw Jacoba Geertruyd te Raa weduwe 

van de heer Jacobus Geers en juffrouw Johanna Helena te Raa weduwe van den heer S. van Riemsdijk 

hebben aangekogt en op heeden aan haar is overgedraagen, bestaande in een huis met den gaarden daar 

het huis op staat, voorts ongeveer drie schepel lands en de schoppe, schaapsschot staande op een gaarden 

groot ongeveer twee mudde, den Kamp genaamd met het laage land daar in geleegen, zamen groot 

ongeveer zes mudde land en drie dagwerk hooyland met den berg daarop staande, de Tuinbree groot vier 

mudden, het Blik genaamd groot vier mudden, het Schotstukke groot elf schepel, de Steenbree groot tien 

schepel, het kampjen twee schepel, een hooymaate het Slag genaamd geleegen ann den Markelschen dijk 

groot zes dagwerk, een hooyland in het broek geleegen groot zes dagwek, een dito hooyland het Groote 

Broek aan de Bolksbeek geleegen groot zes dagwerken, het Kleine Broek drie dagwerken geleegen aan 

Breukink hooyland. Ten einde de rentheffer ofte derzelver erfgenaamen zig daar aan ten allen tijde kost en 

schadeloos zal kunnen en moogen verhaalen. Zijnde dit erve van ouds leenhoorig aan den huize Alemlo. 

Renuncieerende zij comparanten ten dien einde van alle tegenstrijdige exceptien deezen eenigzints 

contrariereerende en wel in specie die van niet getelden gelde. Zijnde voorts meede gecompareerd 

Berent Altena en deszelfs huisvrouw Berendina Altena (Wissink) marito tutore, voorts Jan Pongers en 

vrouw Geertruy Pongers (Wissink) marito tutore, welke te zamen en yder in het bijzonder voor 

bovengemelde capitaal en daarop te verlopene renten voor Hendrik Wissink en deszelfs huisvrouw 

Grietjen Hesselink als borgen ten principalen zig inlaaten en verbinden en daarvoor haar gereede en 

ongereede goederen, als haar eigen toebehoorende plaatsjes wel speciaal te verhypothiseeren en daarvoor 



aanspraakelijk te stellen. Ten einde zig de rentheffer zoo meergemelde Wissink en vrouw in gebreeke 

mogte blijven, dit opgemelde capitaal en daarop te verlopene renten te restitueeren, zig daar aan meede 

kost en schadeloos zal kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van zoodaanige exceptien als hier 

teegen mogten strijden. En dan nog wijders verscheenen Jan Heylerzig en deszelfs huisvrouw Jenneken 

Kerkemeyer tutore marito, welke verklaaren haar meede voor meergezeide capitaal en renten voor H. 

Wissink en vrouw als borgen in te laaten en haar meede aansprakelijk stellen, zoo den rentheffer 

meergemeld zig aan voorschreven hypotheeque niet mogte in cas van onverhoopte misbetaaling kost en 

schadeloos kunnen stellen. Meede onder renunciatie van de exceptien zoo hier tegen mogten strijdende 

weezen. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voormeld deeze neffens comparanten eigenhandig 

geteekend, gehandmerkt en gezegeld, gelijk meede Jan Pongers als daartoe door zijn vrouw gequalificeerd 

deeze meede voor haar geteekend en gezegeld heeft. 

Actum Markelo den 8 february 1805. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

Gerrit en Derk Kleine persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn den coopman Willem Jacob 

Arendsen en desselfs huisvrouw Johanna ten Zijthoff marito tutore. Welke bekenden en verklaerden 

wegens opgenomen en bij haar comparanten ontvangen penningen aan oud burgmr Derk Harssen 

opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaele somma van sestien hondert caroli guldens f 1600. 

Welke aannemen sjaars en alle jaar te zullen en willen verrenten met drie gulden en tien stuiver ten 

hondert mits de intresse een vierdeel jaars na den jaarlijkschen verschijnsdag voldoen en anders met vier 

gulden ten hondert. Waarvan den eersten verschijnsdag zal zijn op den 1 mey aanstaande en zo van jaar tot 

jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaar zal kunnen en mogen geschieden mits daartoe van de 

een of ander zijde een half jaar voor de jaarlijksche verschijnsdag behoorlijke opsaege gedaan worde. 

Voor welk capitaal en daer op te verlopen renten zij comparanten boven en behalven generaal verband van 

haer personen, gerede en ongerede goederen, tot een speciaal hypotheecq en geregtelijk onderpand 

waeren stellende haar eigen toebehorende erve en goed Vrijlink in de boerschap Harke deses gerigts 

gelegen met die daaronder gehorende hoge en lage landerien en getimmertens daarop staande. Ten einde 

den rentheffer ofte derzelver erfgenaamen zig daar aan ten allen tijde, zo wegens voorschreven capitaal als 

daerop te verlopen renten, kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhaelen. Renuntierende zij 

comparanten ten dien einde van alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie van die van niet getelden 

gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens comparanten eigenhandig 

getekend en gesegeld. 

Goor den 7 maart 1805. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

Derk Oonk en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Jan Harmen Scholten en 

deszelfs huisvrouw Harmina ten Sende marito tutore. Welke bekenden en verklaarden wegens 

opgenomen en bij haar te danke ontvangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan de heer 

A. Sandbergen en ehevrouw te Deventer een capitaale somma van twee duizent caroli guldens ad 20 

stuiver het stuk, zegge f 2000. Welke penningen zij comparanten aanneemen sjaars en alle jaaren te zullen 

en willen verrenten met vijf gulden en tien stuivers, dog zoo wanneer de intresse binnen zes weken na den 

jaarlijkschen verschijnsdag voldoen, zullen kunnen volstaan met vijf gulden ten hondert; en waarvan het 

eerste jaar intresse zal verscheenen zijn op den 1 maart 1806 en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de 

restitutie en aflosse toe. Welke alle jaar zal kunnen en moogen geschieden mits daartoe van de een of 

ander zijde een half jaar voor de jaarlijksche verschijnsdag behoorlijke opzage gedaan worde. Voor welk 

capitaal en daarop te verlopen renten zij comparanten verbinden haar perzoonen, gereede en ongereede 

goederen, en daarvoor tot en speciaal hypotheecq en gerichtelijk onderpand waren stellende haar eigen 

toebehoorende erve en goed Scholten genaamd met de daar onder gehoorende landerijen, getimmertens 

daarop staande niets daarvan uitgezondert, kennelijk onde deezen gerichte boerschap Harke geleegen. Ten 

einde de renthefferen ofte derzelver erfgenaamen zig daar aan ten allen tijde, zoo wegens voorschreven 

capitaal als daarop te verlopen renten, kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. 



Renuncieerende zij comparanten ten dien einde van alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie die van 

niet getelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik richter vooormeld deeze neffens comparanten 

eigenhandig geteekend en gezegeld. 

Goor den 15 maart 1805. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

Derk Oonk en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Jan Harmen Scholten en 

deszelfs huisvrouw Harmina ten Sende marito tutore. Welke bekenden en verklaarden wegens 

opgenomen en bij haar te danke ontvangen penningen aan juffrouw Wilhelmina Gijsberta Lemker 

opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaele somma groot twee duisend gulden van 20 stuiver 

het stuk, segge f 2000. Welke penningen zij comparanten aannemen sjaers en alle jaaren te zullen en 

willen verrenten met vijf gulden ten hondert, dog als de intresse niet prompt op den verschijnsdag op ten 

langsten en binnen ses weken daerna voldoet, verpligt zullen zijn deselve met vijf gulden en tien stuiver 

ten hondert te betaelen. Zullende den eersten verschijnsdag invallen op den 1 maert 1806 en zo vervolgens 

van jaer tot jaer tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaer zal kunnen en mogen geschieden mits 

daertoe van de een of andere zijde een half jaer voor de jaerlijkschen verschijnsdag behoorlijke opsaege 

gedaen worde. Voor welk capitaal en daerop te verlopen renten zij comparanten verbinden haere 

personen, gerede en ongerede goederen, en voorts tot een speciaal hypotheecq en geregtelijk onderpand 

waeren stellende haer eigendommelijke erve en goed Scholten genaamd met die daer onder gehorende 

hoge en lage landerien, houtgewas en getimmertens daerop staende, kennelijk in de boerschap Harke 

deses gerigts gelegen. Ten einde de rentheffersche ofte derselver erfgenaamen zig daer aen ten allen tijde 

kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhaelen. Renuntieerende zij comparanten ten dien einde van 

alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie die van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde 

hebbe ik rigter voornoemd dese neffens comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en gesegeld. 

Goor den 23 maart 1800 en vijf. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

J.H. Wevers en Jan Kloosters persoonlijk gecompareerd en erscheenen is vrouwe Gerhardina Elsabe 

Adriana van Keppel geboren van Hoevell tot de Woolbeek, in desen geadsisteerd met de heer Gerrit 

Jan van Heek als haeren verkoren mombaer. Welke bekende en verklaerde wegens opgenomen en bij haer 

comparante te danke ontvangen penningen aan de heer Egbert Kosters woonagtig te Almelo opregt en 

deugdelijk schuldig te zijn een capitaele somma van drie duisend gulden van 20 stuiver het stuk, zegge 

f 3000. Welke zij comparante sjaers en alle jaeren te zullen en willen verrenten met ses gulden ten 

hondert, dog binnen 2 maanden na den verschijnsdag betaelende vijf en een half percent ten hondert en 

waervan den eersten verschijnsdag zal invallen op den 2 april 1806 en zo vervolgens van jaar tot jaar tot 

de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaer zal kunnen en mogen geschieden mits daertoe vooraf van de 

een of ander zijde een half jaar voor de jaerlijksche verschijnsdag behoorlijke opsaege gedaen worde. 

Voor welke capitael en daerop te verlopen renten zij comparante verbind haer persoon, gerede en 

ongerede goederen, en tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand was stellende haar 

eigendommelijke erve en goed de Kleine Plegt in Harke deses gerigts gelegen met die daer onder 

gehorende hoge en lage landerien, houtgewas en getimmertens daerop staande. Ten einde den rentheffer 

ofte derzelver erfgenaamen zig daar aan ten allen tijde, zo wegens voorschreven capitaal als daerop te 

verlopen rente, kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhaelen. Renuntieerende de voornoemde 

comparante ten dien einde van alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie van die van niet getelden 

gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens comparanten en haer 

mombaer eigenhandig getekend en gesegeld. 

Markel den 9 april 1805. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Antoni Ooms en 

desselfs huisvrouw Willemina Straaten. Welke bekenden en verklaerden wegens opgenomen en bij haer 



te danke ontvangen penningen aan Gradus Baan en deselfs huisvrouw woonagtig te Geesteren opregt 

en deugdelijk schuldig te zijn een capitaele somma van vier hondert gulden f 400. Welke penningen zij 

comparanten aannemen sjaers en alle jaer te zullen en willen verrenten met vijf gulden ten hondert 

waervan het eerste jaar rente zal verschenen zijn op den (niet ingevuld) en zo vervolgens van jaer tot jaer 

tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaer zal kunnen en mogen geschieden mits daertoe een half jaer 

voor den jaerlijkschen verschijnsdag van de een of ander zijde behoorlijke opsaege gedaen worde. Voor 

welk capitael en daerop te verlopen renten comparanten buiten en behalven generaal verband van haer 

personen, gerede en ongerede goederen, tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waeren 

stellende haer eigen toebehorende camp land gelegen onder Markelo in zijn bekende bepaling 

geleegen en van Albert Kottink en vrouw aengekogt en op heden aan haer overgedragen. Ten einde de 

rentheffers ofte derselver erfgenaemen haer daer aan ten allen tijde, zo wegens voorschreven capitaal als 

daerop te verlopen renten, cost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhaelen. Renuntieerende ten dien 

einde van alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie van die van ongetelden gelde. Des ten oirconde 

hebbe ik rigter voormeld dese neffens comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt een gesegeld. 

Goor den 13 july 1805. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

Jannes Potman en Hendrik Beltman persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Berend Fokkers en 

desselfs huisvrouw Jenneken Kuipers marito tutore. Welke bekenden en verklaerden wegens 

opgenomen en bij haer te danke ontvangen penningen aan Willem Roelvink opregt en deugdelijk 

schuldig te zijn een capitaele somma van hondert en vijftig gl f 150. Welke aannemen sjaers en alle 

jaar te sullen en willen verrenten met vier gl ten hondert en waervan het eerste jaar rente zal verschenen 

zijn op den 10 aug. 1806 en zo vervolgens van jaer tot jaer tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaer 

zal kunnen en mogen geschieden mits daertoe van de een of ander zijde een half jaer voor de jaarlijkschen 

verschijnsdag behoorlijke opsaege gedaan worde. Voor welk capitael en daerop te verlopen renten 

comparanten buiten generaal verband van haer personen, gerede en ongerede goederen, tot een speciaal 

hypotheecq en gerigtelijk onderpand waeren stellende haer eigen toebehorende huis en gaarden 

staande in Markelo den Potsen genaamd, zo en in diervoegen als het van Hendrik Costers en vrouw 

hebben aangekogt en op heden aan haar is overgedragen. Ten einde den rentheffer ofte derselver 

erfgenaemen zig daer aan ten allen tijde, zo wegens voorschreven capitaal als daerop te verlopen renten, 

cost en schadeloos zullen kunnen stellen. Onder renuntiatie vam alle tegenstrijdige exceptien en wel in 

specie van die van ongetelden gelde. Des te oirconde hebbe dese neffens comparanten getekend en 

gesegeld. 

Harke den 19 sept. 1805. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

H.B. van der Namer en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Harmen 

Broekhuis (Bolink) en desselfs huisvrouw Harmina Wilbers (Veldhuis) tutore marito. Voordragende 

dat Bernadus Mollink woonagtig te Almelo aan haeren broeder en zwager Berend Veldhuis en desselfs 

huisvrouw Grietjen Kremers (uit Enter) heeft opgeschoten een capitaal groot ter somma van vier 

hondert gulden en daer voor verband of eenige van haere vaste goederen hebbende gepasseerd en welk 

capitael aan deselven is gedenuntieerd en opgelegt en ook reeds daer voor zijn aangebroken, dog also 

gemelde haeren zwager en broeder Berend Veldhuis met gemelde Bernardus Mollink zijn niet en 

gehouden dat denselven dit gemelde capitaal zoude laten staan tot de maand mey aanstaande, mits zij 

comparanten aannemen als wanneer gemelde Berent Velthuis en vrouw het als dan niet moeten komen te 

voldoen aan meergemelde B. Mollink te zullen restitueren, zo als zij comparanten aannemen te doen bij 

desen. Met verklaaring tot meerder securiteit van den rentheffer te verbinden haere personen, meubilaire 

goederen, vhee en zaadgewassen, niets daervan uitgesondert. Ten einde de rentheffer voormelt ofte 

derselver erfgenaemen zoo daar aan, zo wegens voorschreven capitaal en daarop ten agteren zijnde 

intressen en aangewende kosten, als dan zal kunnen en mogen verhaalen. Renuntieerende zij comparanten 

ten dien einde van alle tegenstrijdige exceptien desen eenigsints contrarieerende. Des ten oirconde hebbe 



ik rigter voornoemd dese neffens comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en gesegeld. 

Goor den 29 oct. 1805. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

proc. W. Jalink en Hendrik Leunk persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Hendrik Velthuis 

woonagtig in Elsen, zoo voor zig zelfs en als boedelhouder van zijn wijlen vrouws nalaatenschap. Welke 

bekende en verklaarde wegens aan hem in verscheiden reisen opgeschoten penningen aan zijn stiefzoon 

Jannes Barfde opregt en deugdelijk schuldig te zijn een som van agt en dertig gulden f 38. Welke 

aanneemt sjaars en alle jaar te zullen en willen verrenten met een gl en tien stuiver. Zullende het eerste 

jaar rente verscheenen zijn heeden over een jaar en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en 

aflosse toe. Welke alle jaar zal kunnen en moogen geschieden nadat daartoe van de een of andere zijde een 

half jaar voor de jaarlijksche verschijnsdag behoorlijke opzage gedaan worde. Voor welk capitaal en 

daarop te verlopen rente comparant buiten generaal verband van zijn perzoon, gereede en ongereede 

goederen, tot een speciaal hypotheecq en gerichtelijk onderpand was stellende zijn eigen 

toebehoorende huisjen agter den Elsener esch op de gemeene grond staande en door hem zelfs 

wordende bewoond. Ten einde den rentheffer ofte zijne erfgenaamen zig daar aan ten allen tijde, zoo 

wegens voorschreven som als daarop te verlopen rente, kost en schadeloos zal kunnen en moogen 

verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien in specie van die van ongetelden gelde. Des 

ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens Hermannus van de Sagekuile als daartoe door 

comparant in judicio gequalificeerd om voor hem te teekenen en te zegelen, eigenhandig geteekend en 

gezegeld. 

Actum Elsen den 11 december 1805. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

H.B. van der Namer en Hermannus van de Sagekuile persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Arent 

Jan Sligman woonagtig te Zutphen. Welke bekende en verklaarde wegens opgenomen en bij hem te 

danke ontvangen penningen aan den heer E.R. van Dorth tot Midler in qualiteit als voogd over de 

minderjaarige kinderen van wijlen den heer Theodorus Olivier Petrus Paulus Hakfort in huwelijk 

verwekt bij vrouwe J.V.J. Spyart van Woerden en dus aan opgemelde minderjaarige kinderen, opregt 

en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale somma groot een duisent caroli guldens, zegge f 1000. 

Welke aanneemt sjaars en alle jaaren te zullen en willen verrenten met zes gulden ten hondert, dog zoo de 

intressen binnen twee maanden na den jaarlijkschen verschijnsdag voldoet, zal kunnen volstaan met vijf 

gulden ten hondert. Zullende den eersten verschijnsdag invallen heeden over een jaar en zoo vervolgens 

van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaar zal kunnen en moogen geschieden nadat 

daartoe van de een of andere zijde een half jaar voor de jaalrijksche verschijnsdag behoorlijke opzage 

gedaan worde. Voor welk capitaal en daarop te verlopen interesse hij comparant boven en behalven 

generaal verband van zijn perzoon, gereede en ongereede goederen, tot een speciaal hypotheecq en 

gerichtelijk onderpand was stellende zijn eigen toebehoorende plaatsjen Wiemerink met zijn hooge 

en laage landerijen, getimmerte daarop staande, zoo en in diervoege als hetzelve van H.J. ter Hofstee en 

vrouw heeft aangekogt, onder Marculo geleegen en op heeden aan hem is overgedraagen. Ten einde de 

rentheffers ofte derzelver erfgenaamen ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en moogen 

verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien deezen eenigzints contrarieerende en wel in 

specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik richter voornoemd deeze 

neffens Berend Barendsen als daartoe door comparant in judicio gequalificeerd om voor hem te teekenen 

en te zegelen, eigenhandig geteekend en gezegeld. 

Goor den 24 december 1805. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen is de weduwe van Jan Slot 

of te Langen (uit Enter), zoo voor haar zelfs en als boedelhoudersche van haar wijlen mans nalaatenschap 

geadsisteerd met Arent te Langen als mombaar. Welke bekende en verklaarde wegens gehouden 



afreekening aan den koopman Jan Janssen, opregt en deugdelijk schuldig te wezen een capitaale 

somma ad f 220-17-8. Welke zij aanneemt sjaars en alle jaar te zullen en willen verrenten met agt 

guldens. Waarvan het eerste jaar intresse zal verscheenen wezen op den 17 february 1807 en zoo 

vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaar zal kunnen en moogen 

geschieden nadat daartoe van de een of ander zijde een half jaar voor de jaarlijksen verschijnsdag 

behoorlijke opzage gedaan worde. Voor welk capitaal en daarop te verlopen renten zij comparante verbind 

haar persoon, gereede en ongereede goederen, en bovendien tot een speciaal hypotheecq en gerichtelijk 

onderpand was stellende alle haare vaste goederen onder deezen gerichte geleegen en bij de verzettingen, 

zoo comparante en haar wijlen man den 22 febr. en 22 maart beide des jaars 1790 ten profijte van Jannes 

Kerkenmeyer (Vrielink) afgegeeven, gespecificeert en welke verzettingen door gemelde Jannes 

Kerkenmeyer op den 17 febr. 1792 ten profijte van de gebroeders Janssen gecedeert zijn en waarvan den 

rentheffer in deezen thans eigenaar is. Ten einde den rentheffer ofte derzelver erfgenaamen dit 

voorschreven capitaal en renten boven de gemelde twee capitaalen ten allen tijd kost en schadeloos zig 

daar aan zal kunnen moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle exceptien zoo hier tegens mogten 

strijdende wezen en wel speciaal van die van herreekening. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld 

deze neffens H. van de Sagekuile als daartoe door comparante in judicio gequalificeert om voor haar te 

teekenen en te zegelen, eigenhandig geteekent en gezegeld. 

Goor den 28 december 1805. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Berend Berendsen en 

deszelfs huisvrouw Berendina Sligman marito tutore. Welke bekenden en verklaarden wegens 

opgenomen en bij haar te danke ontvangen penningen aan Jan Hoestink en deszelfs huisvrouw 

Berendina Letink opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale somma van vijf hondert gulden, 

zegge f 500. Welke aanneemen sjaars en alle jaar te zullen en willen verrenten met drie gulden en tien 

stuivers ten hondert. Waarvan den eersten verschijnsdag zal invallen op den 24 may 1806 en zoo 

vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaar zal kunnen en moogen 

geschieden nadat daartoe van de een of ander zijde een half jaar voor de jaarlijksche verschijnsdag 

behoorlijke opzage gedaan worde. Voor welk capitaal en daarop verlopene renten comparanten buiten en 

behalven generaal verband van haar persoonen, gereede en ongereede goederen, tot een speciaal 

hypotheecq en gerichtelijk onderpand waren stellende haar eigen toebehoorende stukken bouwland 

groot agt schepel gezaay in den Noord esch onder Markel tusschen de landen van de wed. Dijkink en 

Gerrit Kuiper kennelijk geleegen, als meede een hooyland groot drie dagwerken in het Markelerbroek bij 

de Stoelhorst geleegen de Osseweide genaamd tusschen de landen van de wed. van Derk Hendrik Gorkink 

en dat van Gerrit Loman. Ten einde de rentheffers ofte derzelver erfgenaamen zig daar aan ten allen tijde, 

zoo wegens voorschreven capitaal als daarop te verlopen rente, kost en schadeloos zullen kunnen en 

moogen verhalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie van die van niet 

getelden gelde. Des ten oirconde hebbe ik richter voornoemd deeze neffens den eersten comparant door 

zijn vrouw in judicio gequalificeert om meede voor haar te teekenen en te zegelen, eigenhandig geteekend 

en gezegeld. 

Goor den 31 december 1805. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

Hendrik Bronninkreeff en Martin Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Jan Wevers 

en deszelvs huisvrouw Berendina Senkeldam tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens 

opgenomen en bij haar te danke ontvangen penningen aan Harmen Garritzen Krebbers en huisvrouw 

op het Bruil in karspel Goor woonagtig opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale somma van 

agt hondert guldens, zegge f 800. Welke zij aanneemen sjaars en alle jaar te zullen en willen verrenten 

met vier gulden ten hondert, dog zoo wanneer binnen een vierendeel jaars na de jaarlijksche verschijnsdag 

de intres niet voldoen als dan zullen verpligt zijn te betaalen vier gulden en tien stuivers ten hondert. 

Waarvan het eerste jaar intresse zal verschenen zijn op St Jacobi 1807 en zoo vervolgens van jaar tot jaar 



tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaar zal kunnen en moogen geschieden nadat daartoe vooraf van 

de een of andere zijde een half jaar voor de jaarlijksche verschijnsdag behoorlijke opzage gedaan worde. 

Voor welk capitaal en daarop te verlopen intressen zij comparanten buiten generaal verband van haar 

persoonen, gereede en ongereede goederen, tot een speciaal hypotheek en gerichtelijk onderpand waren 

stellende haar eigen toebehoorende erve en goed Wevers met die daarbij en onder gehoorende 

landerijen, getimmertens daarop staande, zoo en als zij het in eigendom bezitten geleegen in de boerschap 

Stokkum. Ten einde de renthefferen ofte derzelver erfgenaamen zig daar aan ten allen tijde, zoo wegens 

voorschreven capitaal als daarop te verlopen renten, kost en schadeloos zullen kunnen en moogen 

verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie van die van ongetelden 

gelde. Des ten oirconde hebbe ik richter voornoemd deeze neffens den eersten comparant als daartoe door 

zijn vrouw meede gequalificeert om voor haar te tekenen en te zegelen, eigenhandig geteekent en 

gezegeld. 

Goor den 29 july 1806. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Hermannus van de 

Sagekuile als gevolmachtigde van de weduwe van wijlen Jan Meyers luid volmacht voor den verwalter 

scholtus van Holten op comparant gepasseerd, alhier vertoond, gezien, geleezen en van waarden erkend. 

Voordraagende dat Jan Meerman, Lammert Daalwijk en Dries Schrijver zig als borgen voor een 

capitaale somma groot f 1950 door comparants principalinne van de heer dr. J.A. ter Horst 

genegotieerd, hebben verbonden en ingelaaten dat comparants principalinne derhalven tot securiteit van 

gezeide borgen te raade is geworden, ten profijte van dezelve te verbinden haar eygen toebehoorden 

plaatsjen de Bungeler genaamd en den halven moolen tiende beide onder deeze gerichte geleegen en uit 

den boedel van haar zoon Hendrik Jan Meyers aangekogt, zoo als hij comparant kragt voorzeide 

volmacht namens zijn opgemelde principalinne verklaard voorschreven goederen tot securiteit van 

gemelde Meerman, Daalwijk en Schrijver te verbinden bij deezen. Ten einde dezelver deze wanneer 

onvermoedelijk eenig nadeel ofte schade bij meergezeide borgtogt mogten koomen te lijden, haar daar aan 

ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en moogen stellen. Onder renunciatie van alle hier 

tegenstrijdige exceptien. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens comparanten 

eigenhandig geteekend en gezegeld. 

Goor den 19 aug. 1806. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

Jan Hendrik Kloeken en Arend Jan Fokkers (ten Bosch) persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Jan 

Hesselink en deszelvs huisvrouw Willemina Klossers tutore marito. Welke bekenden en verklaarden 

wegens opgenomen en bij haar te danke ontvangen penningen aan Jannes Groenendaal en deszelvs 

huisvrouw oprecht en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale somma van vijf hondert gulden f 500. 

Welke aanneemen sjaars en alle jaar te zullen en willen verrenten met vier gulden ten hondert en waarvan 

den eersten verschijnsdag zal invallen op den eersten may 1807 en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de 

restitutie en aflosse toe. Welke alle jaar zal kunnen en moogen geschieden nadat daartoe van de een of 

ander zijde een half jaar voor de jaarlijksche verschijndag behoorlijke opzage gedaan zij. Voor welk 

capitaal en daarop te verlopen intressen comparanten buiten generaal verband van haar persoonen, gereede 

en ongereede goederen tot een speciaal hypotheecq en gerichtelijk onderpand waren stellende haar 

eygen toebehoorende plaats Hesselink in Stokkum geleegen met de daarbij en onder gehoorende hooge 

en laage landerijen. Ten einde de rentheffers ofte derzelver erfgenaamen zig daar aan ten allen tijde, zoo 

wegens voorschreven capitaal als daarop te verlopen intressen, kost en schadeloos zullen kunnen en 

moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie van die van 

ongetelden gelde. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens den eersten comparant als 

daar toe door zijn vrouw in judicio gequalificeerd, eygenhandig geteekend en gezegeld. 

Goor den 27 augustus 1806. 

 



Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

H.B. van der Namer en J. Dijkink persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Berend Altena en vrouw 

Berendina Wissink tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens opgenomen of wel voor haar 

betaalde penningen aan Jan Roessing (uit Diepenheim) tot aflosse van een capitaal ad 650 gulden 

door haar comparanten den 5 may 1798 genegotieerd, wederom oprecht en deugdelijk schuldig te zijn 

aan Arent Scholten en deszelfs huisvrouw Hendrika Roessink (uit Diepenheim), voormelde summa 

van zes hondert en vijftig gulden, zegge f 650. Welke comparanten aanneemen sjaars en alle jaar te zullen 

en willen verrenten vier hondert vijftig gulden tegen drie ten hondert en de overige twee hondert gulden 

tegen drie en een half gulden ten hondert. En waarvan den eersten verschijnsdag zal invallen op den 5 may 

aanstaande en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaar zal kunnen en 

moogen geschieden nadat daartoe van de een of ander zijde een half jaar voor de jaarlijksche verschijndag 

behoorlijke opzage gedaan worde. Voor welk voorschreven capitaal en daarop te verlopen intressen 

comparanten buiten en behalven generaal verband van haar persoonen, gereede en ongereede goederen, tot 

een speciaal hypotheecq en gerichtelijk onderpand waren stellende haar eygendommelijke plaatsjen 

Altena genaamd kennelijk in het Markelerbroek deezes gerichts geleegen met de daarbij en onder 

gehoorende hooge en laage landerijen. Ten einde de rentheffers ofte derzelver erfgenaamen zig daar aan 

ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen stellen; en vermits comparanten dit capitaal geemployeerd 

hebben tot afbetaaling van een diergelijk capitaal hier boven gemeld en daarvoor haar goederen hier in 

gemeld hebben verbonden. Zoo willen comparanten dat dit verband die zelfde kragt zal hebben als het 

voorige zoo aan Jan Roessink en vrouw gepasseerd en het daarvoor zal gehouden worden of het op den 5 

may 1798 reeds ten profijte van renthefferen in deezen was geschied. Verklaarende comparanten wijders 

te renuntieren van alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie van die van ongetelden gelde ofte voor 

haar betaalde gelden. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens Hermannus van de 

Sagekuile als daartoe door comparanten in judicio gequalificeert om voor haar te teekenen en te zegelen, 

eygenhandig geteekend en gezegeld. 

Goor den 1 october 1806. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Hendrik Evers en 

deszelfs huisvrouw Jenneken Koenderink tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens 

opgenomen en ontvangen penningen aan Jan Garritsen Sprokkereeff en deszelfs huisvrouw Harmina 

Scholten opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van drie hondert gulden, zegge f 

300. Welke aanneemen sjaars en alle jaar te zullen en willen verrenten tegen drie gulden en tien stuivers 

ten hondert waarvan het eerste jaar interesse zal verscheenen zijn heeden over een jaar en zoo vervolgens 

van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaar zal kunnen en moogen geschieden nadat 

daartoe van de een of andere zijde een half jaar behoorlijke opzage zal zijn geschied. Voor welk capitaal 

en daarop te verlopen interessen comparanten buiten en behalven generaal verband van hunne persoonen, 

gereede en ongereede goederen, tot een speciaal hypotheecq en gerichtelijk onderpand waren stellende 

hun eygen daar toe behoorende huis en daarbij gelegen gaarden groot ongeveer twee spind land, een 

kamp bouwland groot ongeveer vijf schepel naast het land van Teemker, een stuk bouwland groot 

ongeveer drie schepel met een hoekjen hooygrond daarbij geleegen naast de Nijsink maate. Alles onder 

deezen gerichte in het Elsenerbroek geleegen. Ten einde de renthefferen ofte derzelver erfgenaamen zig 

daar aan ten allen tijde, zoo wegens voorschreven capitaal als daarop te verloopen renten, kost en 

schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en 

wel in specie van die van ongetelden gelde. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens 

comparanten eygenhandig geteekent, gehandmerkt en gezegeld. 

Goor den 10 november 1806. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

Hendrik Jan Meyer en Hendrik Meyer persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Gerrit Jan Dijkink 

en Aaltjen Luttikhuis ehelieden tutore marito woonachtig te Markelo. Welke bekenden en verklaarden 



wegens opgenomen en bij haar ontvangen penningen aan Gerrit Breukink en vrouw Hendrina 

Roelvink meede woonachtig onder Markelo, opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale somma 

van dertien hondert caroli guldens, f 1300. Welke aanneemen sjaars en alle jaar te zullen en willen 

verrenten met drie gulden en tien stuivers ten hondert, waarvan den eersten verschijnsdag zal zijn op den 

27 may 1807 en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaar zal kunnen 

en moogen geschieden nadat daartoe van de een of ander zijde een half jaar voor de jaarlijksche 

verschijnsdag behoorlijke opzage gedaan zij. Voor welk capitaal en daarop te verlopen interessen 

comparanten buiten en behalven generaal verband van haar persoonen, gereede en ongereede goederen, tot 

een speciaal hypotheecq en gerichtelijk onderpand waren stellende haar eygen toebehoorende huis en 

brouwerij de Zwaan genaamd kennelijk in Markelo geleegen, een stuk bouwland de Schelle genaamd 

in den Agterhoeker esch tusschen de landen van Loos en Zwiers geleegen groot drie schepel, een stuk land 

den Huurne genaamd groot vijf schepel tusschen Thijman en Ovink in den esch geleegen, den Nijenkamp 

genaamd groot 2 schepel bij de Potbeke geleegen, een tiende genaamd den Kerken tiende in den Markeler 

esch geleegen. Ten einde de rentheffers ofte derzelver erfgenaamen zig daar aan ten allen tijde in cas van 

misbetaaling, zoo wegens voorschreven capitaal als daarop te verlopen interessen, kost en schadeloos 

zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie 

van die van ongetelden gelde. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens den eersten 

comparant als daartoe door zijn huisvrouw in judicio gequalificeert om meede voor haar te teekenen en te 

zegelen, eigenhandig geteekent en gezegeld. 

Markelo den 10 december 1806. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

H.B. van der Namer en Gerrit Breukink persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Gerrit Jan Dijkink 

en Aaltjen Luttikhuis ehelieden tutore marito woonachtig te Markelo. Welke bekenden en verklaarden 

wegens opgenomen en bij haar ontvangen penningen aan de weduwe van Jan Klumpers (Geertruid 

Effink)opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale somma van drie hondert guldens, zegge f 

300. Welke aanneemen sjaars en alle jaar te zullen en willen verrenten met drie gulden en tien stuivers ten 

hondert. Waarvan den eersten verschijnsdag zal zijn op den 28 may 1807 en zoo vervolgens van jaar tot 

jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaar zal kunnen en moogen geschieden nadat daartoe van de 

een of andere zijde een half jaar voor de jaarlijksche verschijnsdag behoorlijke opzage gedaan zij. Voor 

welk capitaal en daarop te verlopen renten comparanten buiten en behalven generaal verband van haare 

persoonen, gereede en ongereede goederen, tot een speciaal hyptheecq en gerichtelijk onderpand waren 

stellende haar eygen toebehoorende hooyland de Bartels maat genaamd groot zes dagwerk geleegen 

agter den Vossebeld aan de eene zijde van het veld en aan de andere zijde aan het land van en aan de 

Kosterije gehoorende. Ten einde de rentheffersche ofte derzelver erfgenaamen zig daar aan ten allen tijde, 

zoo wegens voorschreven capitaal als daarop te verloopen renten, kost en schadeloos zal kunnen en 

moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie van die van 

ongetelden gelde. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens den eersten comparant als 

daartoe door zijn huisvrouw in judicio gequalificeerd om meede voor haar te teekenen en te zegelen, 

eygenhandig geteekend en gezegeld. 

Goor den 19 january 1807. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

H.B. van der Namer en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Bart Kuiper en 

deszelfs huisvrouw Geertruid Gorkink tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens 

opgenomen en bij haar ontvangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Wissink te 

Marculo een capitaale somma van vijftig gl, zegge f 50. Welke aanneemen sjaars en alle jaar te zullen en 

willen verrenten met twee gulden waarvan den eersten verschijnsdag zal invallen heeden over een jaar en 

zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaar zal kunnen en moogen 

geschieden nadat daartoe van de een of andere zijde behoorlijke opzage gedaan worde. Voor welk capitaal 

en daarop te verloopen renten comparanten boven generaal verband van haar persoonen, gereede en 



ongereede goederen, tot een speciaal hypotheecq en gerichtelijk onderpand waren stellende haar eygen 

toebehoorende huis en hofjen geleegen in Marculo naast de schoppe van Stokkentreeff en het huis van 

Jan Heylersig. Ten einde rentheffer ofte derzelver erfgenaamen zig daar aan ten allen tijde, zoo wegens dit 

capitaal als daarop te verloopen rente, kost en schadeloos zal kunnen en moogen verhaalen. Onder 

renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie die van ongetelden gelde. Des ten oirconde 

hebbe ik richter voormeld deeze neffens den eersten comparant als daartoe door zijn vrouw in judicio 

gequalificeert om meede voor haar te teekenen en te zegelen, eygenhandig geteekend en gezegeld. 

Goor den 7 may 1807. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Tonis Bloemers en 

vrouw Jenneken Eeftink tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens opgenomen en bij haar 

comparanten ontvangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Willem Odink en 

huisvrouw woonachtig in Elsen een capitaale somma van zes hondert gulden, zegge f 600. Welke 

aanneemen sjaars en alle jaaren te zullen en willen verrenten met (niet ingevuld) ten hondert en waarvan 

den eersten verschijnsdag zal zijn op (niet ingevuld) en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en 

aflosse toe. Welke alle jaar zal kunnen en moogen geschieden nadat daartoe aan de een of ander zijde een 

half jaar voor den jaarlijksche verschijnsdag behoorlijke opzage gedaan zij. Voor welk capitaal en daarop 

te verloopen interessen comparanten buiten en behalven generaal verband van haar persoonen, gereede en 

ongereede goederen, tot een speciaal hypotheek en gerichtelijk onderpand waren stellende haar eygen 

toebehoorende plaatsjen Klein Bloemers genaamd geleegen in Elsen en door haar zelfs wordende 

bewoond en gebruikt, met de daar onder gehoorende hooge en laage landerijen, getimmertens daarop 

staande. Ten einde de renthefffers ofte derzelver erfgenaamen zig daar aan ten allen tijde, zoo wegens 

voorschreven capitaal als daarop te verloopen renten, kost en schadeloos zullen kunnen en moogen 

verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie van die van ongetelden 

gelde. Des ten oirconde hebbe deeze neffens comparanten geteekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Goor den 22 july 1807. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

Hermannus van de Sagekuile en Jan Kreyenbelt persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Jan 

Heylersich en desselfs huisvrouw Jenneken Karkemeyer tutore marito. Welke bekenden en 

verklaerden wegens opgenomen ofte verschuldigde penningen aan Gerrit Hendrik Kistemakers en 

Jenneken Volkerink opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaele somma groot vier hondert en 

vijftig gulden f 450. Welke penningen zij comparanten aannemen sjaers en alle jaeren te zullen en willen 

verrenten met drie gulden en tien stuiver ten hondert en waervan het eerste jaar intresse zal verschenen 

zijn heden over een jaar en zo vervolgens van jaer tot jaer tot de effective aflosse toe. Welke alle jaar zal 

kunnen en mogen geschieden nadat daartoe van de een of ander zijde een half jaar voor de jaerlijkschen 

verschijnsdag behoorlijke opsaege zal zijn gedaen. Voor welk capitael en daer op te verlopen renten 

comparanten boven en behalven generaal verband van haer personen, gerede en ongerede goederen, tot 

een speciaal hypotheecq en geregtiglijk onderpand waeren stellende haer eigen toebehorende twee 

hooylanden den Kottink en den ... genaemd samen groot vier dagwerken onder Markel tusschen de 

landen van Volkerink en Reinders gelegen. Ten einde de renthefferen ofte derselver erfgenamen zig daer 

aan in cas van onverhoopte misbetaling ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en mogen 

verhaalen. Onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie van die van ongetelden 

gelde. Des ten oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens comparanten eigenhandig getekend en 

gesegeld. 

Goor den 5 augustus 1807. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

Martin Rouwenhorst en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Tonis Bloemers 

(Broekman) en vrouw Jenneken Eeftink tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens 



opgenomen en bij haar ontvangen penningen boven het geen meerder ontvangen hebben in verband 

gepasseerd is aan Willem Odink en deszelfs huisvrouw opregt en deugdelijk schuldig te wezen een 

somma van twee hondert guldens, zegge f 200. Welke comparanten aanneemen sjaars en alle jaaren te 

zullen en willen verrenten met vier en een halve gulden het hondert, waarvan den eersten verschijnsdag 

zal zijn op den (niet ingevuld) en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle 

jaar zal kunnen en moogen geschieden nadat daartoe van de een of ander zijde een half jaar voor de 

jaarlijksche verschijndag behoorlijke opzage gedaan voor St Jacobi 1808. Voor welk capitaal en daarop te 

verloopen renten comparanten buiten en behalven generaal verband van haar persoonen, gereede en 

ongereede goederen, tot een speciaal hypotheecq en gerichtelijk onderpand waaren stellende haar eigen 

toebehoorende plaatsjen Klein Bloemers in Elsen geleegen en door haar zelfs wordende bewoond met 

die daar onder gehoorende hooge en laage landerijen, getimmertens daarop staande. Ten einde de 

renthefferen ofte derzelver erfgenaamen zig daar aan ten alle tijde, zoo wegens gemelde capitaal als 

daarop te verloopen intressen, kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie 

van alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie van die van ongetelden gelde. Des ten oirconde hebbe 

deeze neffens comparanten eigenhandig geteekent, gehandmerkt en gezegeld. 

Goor den 26 nov. 1807. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen is de HWGeb Gestr Heer 

F.J.W.R. Baron van Heeckeren Heer van Overlaar en Oldenhoff pro se en voorts meede als 

gevolmachtigde van deszelfs ehegemalinne de HWGeb Vrouwe S.G.F. Baronnesse van Heeckeren 

tot Overlaar geboren Gravin van Rechteren, kragt volmacht voor den officier van het scholtampt 

Lochem op den heer comparant dd den 27 oct. 1800 op den heer comparant gepasseert, alhier vertoond, 

geleezen en van waarden erkent en met het exhibitum van heeden beteekend. Welke bekende en 

verklaarde weegens opgenomen en wel ontfangene penningen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan 

vrouwe F.M. van der Wijck geboren Lulofs tot Zutphen een capitaale somma van vijf duizend caroli 

guldens, zegge f 5000. Beloovende en aanneemende dezelve te zullen verrenten met vijf en een vierde 

gelijke guldens van elke hondert jaarlijks en zulks alle jaar tot de volkoomene aflosse toe. Zullende de 

rente beginnen te loopen vanaf den 2 november 1807 en voor de eerste maal verschijnen op den 1 febr. 

1808 wanneer de als dan verlopene drie maanden interest zullen worden voldaan, terwijl voorts de 

jaarlijksche verschijnsdag der rente zal wezen op den 1 febr., echter met dien verstande dat wanneer de 

jaarlijkse interest binnen de zes weeken na den 1 febr. aan handen van de heer H.E. van der Wijck te 

Zwolle of wel van mevrouw Francoise Maria van der Wijck geboren Lulofs te Zutphen zal zijn betaald. 

De recognossenten als dan met de betaaling van vijf gulden interest van elke hondert als voorschreven 

zullen kunnen en moogen volstaan. Blijvende bij ontstentenisse van dien de opgemelde intersse met vijf 

en een vierde gulden gestand en onvermindert en de recognostenten van dien gehouden en zal wijders bij 

ontstentenisse van de betaaling deezer interessen binnen den tijd van zes weeken en naar den jaarlijksen 

vervaldag als voorschreven, het geheele capitaal van vijf duizend gulden met der daad worden gehouden 

voor opgezegt en als of hetzelve informa zes maanden voor den respectiven vervaldag daar te vooren was 

geschied en aan mevrouw F.M. weduwe van der Wijck geboren Lulofs of haar recht hebbende bij deesen 

de vrijheid gelaaten om zonder verdere of meerder opzage tot bekooming van opgemeld capitaal en 

interesse te kunnen een te moogen procedeeren. Zullende anders de opzage van bovenstaand capitaal in 

zijn geheel van wederzijden vrijstaan mits dezelve behoorlijk geschiede zes maanden voor den respectiven 

vervaldag boven voornoemt. Voor welk capitaal en interesse de comparanten in het generaal verbinden 

hunne persoonen en goederen en specialijk derzelver na te melden eygendommelijke erven te weeten het 

erve Hiddink thans bemeyert bij Gerrit Hiddink (Kloeken), het erve Plasman bij parceelen verpagt en 

bestaande in de navolgende landerijen: den eersten hoek in den Rijders kamp thans pagter Jan Boman 

(Haytink) ad 20 gulden sjaars, den tweeden hoek aldaar Antony Wissink (Ooms) ad 20 gulden sjaars, den 

derden hoek pagters Berent Zigger (Leunk) en G. Oldenhoff ad f 12-5 sjaars, een stuk aan Lammertink 

potkamp groot ongeveer twee schepel word door Oldenhoff op de zwaare garve gebouwd, de Hazekaate 

groot ongeveer twee schepel word door Oldenhoff op de zwaare garve gebouwd, twee stukjes in de 



Huurne aan elkanderen geleegen groot ongeveer twee mudde word door Oldenhoff op de zwaare garve 

gebouwd, het Wiemerinks stuk groot zes schepel thans in pagt bij J. Meyers voor f 16-6 sjaars, het 

Kottinger stuk groot ongeveer vier schepel word door Oldenhoff op de zwaare garve gebouwd, het 

Haverstuk groot ongeveer agt en een half schepel word door Oldenhoff op de zwaare garve gebouwd, het 

Elkink broek groot drie dagwerk thans in pagt bij Berend in de Belte (Stoelhorst), de Wusternije groot 

ongeveer twee dagwerk word alle jaar publicq verpagt, het katersplaatsje Bomans thans gebruikt bij Jan 

Bomans, het katersplaatsjen Roosdom thans gebruikt bij Arent Roosdom (Klosters), het 

katersplaatsjen Vissers thans gebruikt bij Jan Vissers (ten Bosch). Alle welke goederen met alle 

derzelver opstaande getimmertens en onderhoorige landen zijn geleegen onder de havezaathe den 

Oldenhoff in Twenthe onder het gerichte van Kedingen en zulks met alle derzelver recht en 

gerechtigheeden, zijnde alle opgemelde erven vrij en onbezwaard. Ten einde om daar aan in val van 

wanbetaaling voorschreve capitaal en interessen ten allen tijde kost en schadeloos te zullen kunnen en 

moogen verhaalen. Renuncierende de comparanten pro se van alle exceptien en privilegien rechtens 

deezen eenigzints contrarieerende en in zonderheid van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In 

waarheids oirkonde hebbe ik richter voormeld benevens de HWGeb Hr comparant pro se deeze 

eigenhandig geteekend en gezegeld. 

Actum Goor den 16 dec. 1807. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareert en erscheenen is de HoogWelGeb Gestr 

Heer Frederik Jan Willem Robbert Baron van Heeckeren Heer van Overlaar en Oldenhoff en 

voorts meede als gevolmachtigde van deszelfs ehegemalinne de HoogGeb Vrouwe Sophia Geertruid 

Florentina Baronnesse van Heekeren tot Overlaar geboren Gravin van Rechteren, kragt volmacht 

voor den officier van schoutampt Lochem op den heer comparant in dato den 27 october 1800 gepasseert, 

alhier vertoond, geleezen en van waarden erkend en met het vidimus van heeden beteekent. Verklaarende 

wegens opgenomen en bij hem heer comparant ontvangene penningen oprecht en deugdelijk schuldig te 

weezen aan J.M.A. Bruins Douariere van wijlen den HoogWelGeb Heer C.F.W. Baron von Bose en 

den heer Johan Adolf Stroink en deszelfs ehevrouw Theodora Bruins, een capitaale somma van drie 

duizend gulden, zegge f 3000. Met belofte om dit capitaal sjaars en alle jaaren te zullen en willen 

verrenten met vijf gulden ten hondert, dog zoo de interesse niet binnen zes weeken na den jaarlijkschen 

verschijnsdag betaald word, zullen rentgeveren voormeld verpligt zijn een half percent intres meerder 

sjaars ten hondert moeten voldoen. Zullende hiervan het eerste intresse verscheenen zijn heeden over een 

jaar en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaar zal kunnen en 

moogen geschieden nadat daartoe van de een of andere zijde een half jaar voor de jaarlijksche 

verschijnsdag behoorlijke opzage gedaan worde. Wanneer dit capitaal door rentgeveren aan renthefferen 

wederom franco zal moeten worden gerestitueert en erlegt. Verklaarende heer comparant pro se voor 

voorschreven capitaal en daarop te verloopen intressen buiten en behalven generaal verband van zijn 

persoon, gereede en ongereede goederen, tot een speciaal en gerichtelijk onderpand te stellen hun 

eigendommelijke erven en goederen Bolink en Schoppert met alle die daar onder gehoorende hooge en 

laage landerijen, getimmertens en houtgewassen daarop staande in deezen gericht boerschap Markelo 

kennelijk geleegen. Ten einde de renthefferen ofte derzelver erfgenaamen of recht verkreegen hebbende 

zig daar aan ten allen tijde, zoo wegens voorschreven capitaal als daarop te verloopen intressen, kost en 

schadeloos zullen kunnen en moogen stellen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien deezen 

eenigzints contrarieerende en wel in specie van die van ongetelden gelde. Des ten oirconde hebbe ik 

richter voormeld deeze neffens den heer comparant eigenhandig geteekent en gezegeld, gelijk deeze 

meede door des comparants ehegemalin tot meerder securiteit van renthefferen geteekent en gezegeld is. 

Goor den 2 febr. 1808. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mids deezen dat voor mij en nabenoemde keurnoten 

erscheenen zijn den HoogWelGeb Gestr Heer F.J.W.R. Baron van Heekeren Heer van Overlaar en 

Oldenhoff, Bijssel etc en S.G.F. Gravinne van Rechteren ehelieden, de laatste geadsisteert met haaren 



ad hune toegelaten momber. Verklaarende weegens aan hen verstrekte en in klinkenden gelde ontvangene 

penningen aan J.A.M. Bruins douariere van wijlen den Hoog Wel Gebooren Heer C.F.W. Baron von 

Bose en J.A. Stroink en deszelvs huisvrouwe Theodora Bruins, oprecht en deugdelijk schuldig te zijn 

eene capitaale somma van drie duizend gulden, herzegge f 3000. Onder belofte dit capitaal te zullen 

verrenten met vijf gulden van ieder honderd gulden jaarlijks, zo nogthans dat den intrest niet binnen de zes 

weeken na den verschijndag betaald wordende den rentgeveren zullen een half percent meerder moeten 

betaalen. Zullende hier van het eerste jaar intresse of rente verscheenen zijn heeden over een jaar en zo 

voords alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe, die wederzijds blijft voorbehouden en zal kunnen en 

moeten geschieden zodra daartoe van de een of andere zijde een half jaar voor den verschijndag 

behoorlijke aankondiging is gedaan. Wanneer dit voorschreeven capitaal aan handen van renthefferen 

franco zal moeten worden gerestitueerd en erlegt. Verklaarende den heer en vrouwe comparanten voorts 

voor opgemelde capitaal en op te lopene renten buiten generaal verband van persoon, gereede en 

ongereede goederen, tot een speciaal hypotheecq en onderpand te stellen hunne eigendommelijke erven 

en goederen Bolink en Schuppers met alle derzelver hooge en lage landerijen, getimmertens en 

houtgewassen in het gerichte van Kedingen boerschap Markelo kennelijk geleegen. Ten einde de 

renthefferen, derzelver erfgenaamen of recht verkreegen hebbende daar aan het voorschreven capitaal met 

die daar op te lopene renten ten allen tijde in cas van onvermoedelijke misbetaalinge, kost en schadeloos 

zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle hier tegenstrijdige exceptien in specie die 

van niet getelden gelde. Des ten oirconde hebbe ik richter voornoemd deeze beneffens den heer en vrouwe 

comparanten voormeld eigenhandig getekend en gezegeld. 

Actum den 3 febr. 1808. (Deze akte staat 2 x vermeld) 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere mits desen dat voor mij en assessoren welke waeren 

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareert en erscheenen is de HoogWelGeb Gestr 

Heer Frederik Jan Willem Robbert Baron van Heeckeren Heer van Overlaar en Oldenhoff en 

voorts meede als gevolmachtigde van deszelfs ehegemalinne de HoogGeb Vrouwe Sophia Geertruid 

Florentina Baronnesse van Heekeren tot Overlaar geboren Gravin van Rechteren, kragt volmacht 

voor den officier van schoutampt Lochem op den heer comparant in dato den 27 october 1800 gepasseert, 

alhier vertoond, geleezen en van waarden erkend en met het vidimus van heeden beteekent. Verklaarende 

wegens opgenomen en bij hem heer comparant ontvangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te 

wezen aan de heer Egbert Kosters te Almelo een capitaale somma van drie duizend guldens, zegge f 

3000. Met belofte om dit capitaal sjaars en alle jaaren te zullen en willen verrenten met zes guldens ten 

hondert, dog zoo wanneer rentgeveren de intresse binnen drie maanden na den jaarlijkschen verschijnsdag 

betaalen zullen kunnen volstaan met vijf ten hondert en zal hier van het eerste jaar interesse verscheenen 

zijn op den 1 january 1809 en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle 

jaar zal kunnen en moogen geschieden nadat daartoe van de een of andere zijde een half jaar voor de 

jaarlijksche verschijnsdag behoorlijke opzage gedaan worde. Als wanneer dit capitaal door rentgeveren in 

goeden groven gelde aan rentheffer binnen Almelo zal moeten worden gerestitueert en erlegt. 

Verklaarende heer comparant pro se voor voorschreven capitaal en daarop te verloopen intressen buiten en 

behalven generaal verband van zijn persoon, gereede en ongereede goederen, tot een speciaal en 

gerichtelijk onderpand te stellen hun eigendommelijke erven en goederen Oldenhoff, Ovink en de 

Zigger kennelijk in de boerschap Markelo deezes gerichts geleegen met die daar onder en bij gehoorende 

hooge en laage landerijen, getimmertens daarop staande. Ten einde den rentheffer ofte deszelfs 

erfgenaamen zig daar aan ten allen tijde, zoo wegens voorschreven capitaal als daarop te verloopen 

intressen, kost en schadeloos zal kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige 

exceptien deezen eenigzints contrarierende en wel in specie van die van ongetelden gelde. Des ten 

oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens den heer comparant eigenhandig geteekent en gezegeld, 

gelijk deeze meede door des comparants ehegemalin tot meerder securiteit van rentheffer geteekend en 

gezegeld is. 

Goor den 2 febr. 1808. 

 



Ik Hoseas Smits Verwalter Richter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en keurnooten 

welke waren H.B. van der Namer en Hermannus van de Sagekuile persoonlijk in judicio gecompareert en 

erscheenen is den Hoog Wel Gebooren Heer F.J.W.R. Baron van Heekeren Heer van Overlaar 

Oldenhoff etc en meede als gevolmagtigde van deszelfs ehegemalinne en Hoog Wel Gebooren 

Vrouwe S.G.F. Baronnesse van Heekeren geboren Gravin van Rechteren. Verklaarde wegens 

opgenomen en tot genoegen ontvangene penningen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan den heere 

J.A. Stroink en deszelfs ehevrouw Theodora Bruins voor de eene helft en voor de andere helft aan 

mevrouw Bose, een capitaale somma van een duizend guldens, zegge f 1000. Met belofte dit capitaal 

des jaars en alle jaaren te zullen en willen verrenten met vijf en een halve gulden ten hondert, dog met 

uitdrukkelijke voorwaarde dat indien de interesse binnen zes weeken na den vervaldag betaald word als 

dan de debiteuren een halve gulden zullen kunnen korten, zoo dat als dan maar vijf gulden van de hondert 

gulden alle jaar aan interest worden betaald. Zullende hier van het eerste jaar interesse verscheenen zijn 

heeden over een jaar en vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaar zal 

kunnen en moogen geschieden nadat daartoe van de een of andere zijde een half jaar voor den 

jaarlijkschen verschijndag behoorlijke opzage gedaan worde. Wanneer dit capitaal door rentgeveren aan 

renthefferen wederom franco te Almelo zal moeten worden gerestitueerd en erlegd. Verklaarende den heer 

comparant wijders voor voorzeide capitaal en daarop te verlopene interessen buiten en behalven generaal 

verband van hunne persoonen, mobilaire en immobilaire goederen en tot een speciaal hypotheek en 

gerichtelijk onderpand te stellen hunne eigendommelijke hooymaate de Zuidgoors of Groote Deele in 

den gerichte van Kedingen boerschap Markulo kennelijk geleegen. Ten einde de renthefferen ofte 

derzelver erfgenaamen of recht verkreegen hebbende zig daar aan ten allen tijde, zoo wegens voorzeide 

capitaal als daarop te verlopene interessen, kost en schadeloos zullen kunnen en moogen stellen. Onder 

renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien deezen eenigzints contrarieerende en wel in specie van die 

van ongetelden gelde. Des ten oirkonde hebbe ik verwalter richter voornoemd deeze geteekend en 

gezegeld gelijk mede den heer comparant voor zig en in bovengemelde qualiteit, geteekent en gezegeld 

heeft. 

Goor den 26 maart 1808. 

 

Ik Hoseas Smits Verwalter Richter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en keurnooten 

welke waren H.B. van der Namer en Hermannus van de Sagekuile persoonlijk in judicio gecompareert en 

erscheenen is den Hoog Wel Gebooren Heer F.J.W.R. Baron van Heekeren Heer van Overlaar 

Oldenhoff etc en meede als gevolmagtigde van deszelfs ehegemalinne en Hoog Wel Gebooren 

Vrouwe S.G.F. Baronnesse van Heekeren geboren Gravin van Rechteren. Verklaarde wegens 

opgenomen en tot genoegen ontvangene penningen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan de 

weduwe J.M.A. Bruins een capitaale somma van een duizend guldens, zegge f 1000. Met belofte dit 

capitaal des jaars en alle jaaren te zullen en willen verrenten met vijf en een halve gulden ten hondert, dog 

met uitdrukkelijke voorwaarde dat indien de interesse binnen zes weeken na den vervaldag betaald word 

als dan de debiteur een halve gulden van de interesse van ieder hondert gulden zullen kunnen korten, zoo 

dat als dan maar vijf gulden van het hondert gulden alle jaar aan interesse worden betaald. Zullende 

hiervan het eerste jaar interesse verscheenen zijn heeden over een jaar en vervolgens van jaar tot jaar tot 

de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaar zal kunnen en moogen geschieden nadat daartoe van de een of 

andere zijde een half jaar voor den jaarlijkschen verschijndag behoorlijk opzage gedaan worde. Wanneer 

dit capitaal door rentgeveren aan rentheffersche wederom franco te Almelo zal moeten worden 

gerestitueerd en erlegt. Verklaarende den heer comparant wijders voor voorzeide capitaal en daarop te 

verlopen interessen buiten en behalven generaal verband van hunne persoonen, mobilaire en immobilaire 

goederen en tot een speciaal hypotheek en gerichtelijk onderpand te stellen haar eigendommelijke 

hooymaate genaamd de Zuidgoors of Groote Deele in den gerichte van Kedingen boerschap Markelo 

kennelijk geleegen. Ten einde de rentheffersche ofte derzelver erfgenaamen of recht verkreegen hebbende 

zig daar aan ten allen tijde, zoo wegens voorzeide capitaal als daarop te verlopene interessen, kost en 

schadeloos zullen kunnen en moogen stellen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien deezen 

eenigzints contrarieerende en wel in specie van die van ongetelden gelde. Des ten oirkonde hebbe ik 



verwalter richter voornoemd deeze geteekend en gezegeld, gelijk meede den heer comparant voor zig en 

in bovengemelde qualiteit geteekend en gezegeld heeft. 

Goor den 26 maart 1808. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke 

waeren Berent Lonink en Jan Krijgsman persoonlijk gecompareert en erscheenen zijn Garrit Dikkeboer 

(ten Dam) en deszelfs huisvrouw Fenneken Maatmans tutore marito. Welke bekenden en verklaarden 

wegens opgenomen en bij haar comparanten ontvangen penningen aan Garrit Breukink en deszelfs 

huisvrouw Hendrina Roelvink opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale somma van drie 

hondert gulden, zegge f 300. Welke aanneemen s jaars en alle jaaren te zullen en willen verrenten met 

vier gulden en tien stuivers ten hondert. Waarvan het eerste jaar rente zal verscheenen zijn op den 2 febr. 

1809 en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Die sjaars en alle jaar zal kunnen 

en moogen geschieden mits de opzage van de een of ander zijde een half jaar voor de jaarlijksche 

verschijnsdag gedaan worde. Voor welk capitaal en daarop te verloopen renten comparanten boven 

generaal verband van haar persoonen, gereede en ongereede goederen, tot en speciaal hypotheecq en 

gerichtelijk onderpand waren stellende haar eigen toebehoorende plaatsjen Dikkeboer geleegen in 

het Markelerbroek deezes gerichts met de daarbij behoorende landerijen, hooyland en getimmerte 

daarop staande, zoo als dit door haar van de markte Markel is aangekogt. Ten einde de rentheffers ofte 

derzelver erfgenaamen zig daar aan ten allen tijde, zoo wegens voorschreven capitaal als daarop te 

verloopen renten, kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle 

tegenstrijdende exceptien in specie van die van ongetelden gelde. Des ten oirkonde hebbe deeze neffens 

H.B. van der Namer als daartoe door comparanten in judicio gequalificeert om voor haar te teekenen en te 

zegelen, eigenhandig geteekend en gezegeld. 

Goor den 1 may 1808. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke 

waeren Jan Hendrik Kloeken en Jan Lucas persoonlijk gecompareert en erscheenen zijn Dries Schrijver 

(Wilbers) en deszelfs huisvrouw Jenneken Rietmans tutore marito. Welke bekenden en verklaarden 

wegens opgenomen en bij haar ontvangen penningen aan Jannes Boerman en deszelfs huisvrouw 

Jenneken Bruinink woonachtig in Markvelde, oprecht en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale 

somma van drie hondert gulden, zegge f 300. Welke aanneemen sjaars en alle jaaren te zullen en willen 

verrenten met vier gulden ten hondert sjaars. Waarvan den eersten verschijnsdag zal invallen op den 1 

may aanstaande en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaar zal 

kunnen en moogen geschieden nadat daartoe van de een of ander zijde een half jaar voor de jaarlijksche 

verschijnsdag behoorlijke opzage zal zijn gedaan. Voor welk capitaal en daarop te verlopen renten 

comparanten buiten generaal verband van haar persoonen, gereede en ongereede goederen, tot een 

speciaal hypotheecq en gerichtelijk onderpand waren stellende haar eigen toebehoorende kamp 

bouwland de Haar genaamd groot twee mudde gezaay kennelijk onder Markel deezes gerichts naast 

Rietmans en Lucas land geleegen. Ten einde de rentheffers ofte derzelver erfgenaamen zig daar aan ten 

allen tijde, zoo wegens voorschreven capitaal als daarop te verloopen intressen, kost en schadeloos zullen 

kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie van die 

van ongetelden gelde. Des ten oirkonde hebbe ik richter voormeld deeze neffens den eersten comparant 

als daartoe door zijn huisvrouw gequalificeert om meede voor haar te teekenen en te zegelen, eigenhandig 

geteekent en gezegeld. 

Markel den 11 augustus 1808. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke 

waeren H.B. van der Namer en Jacobus Bleeken persoonlijk gecompareert en erscheenen zijn Jan 

Heylerzig en deszelfs huisvrouw Jenneken Kerkemeyer tutore marito. Voordraagende dat den eersten 

comparant voor het ingaan van zijn huwelijk met de tweede comparante maag- of kinderscheidinge met de 

voogden van zijne voorkinderen burgmr Jan Vincent en Jan Hendrik Heylerzig in dato den 1 augustus 



1792 heeft opgerigt en geslooten, waarbij aan dezelven een zeekere som van penningen heeft belooft en 

versprooken en daarvoor onder anderen ten onderpande heeft gesteld de zoogenaamde Richter maate 

groot zes dagwerk kennelijk onder Markelo geleegen. En welk gemelde hooyland door comparant aan 

Jan Tromp woonachtig onder Holten is verkogt en reeds voor lang overgedraagen, welk hooyland door 

gemelde voogden met approbatie en toestemming van dit gerichte uit het verband is ontslagen. Zoo 

verklaaren comparanten bij deezen in zaake van opgemelde hooylant ten profijte van gezeide voogden of 

wel haare pupillen Jan Harmen en Fenneken Heylersig te verhypothiseeren en te verbinden haar 

eygen toebehoorende huis, hoff en een stukjen land daar agter kennelijk in Markelo geleegen, door haar 

zelfs bewoond en gebruikt. Ten einde de gemelde voogden of derzelver pupillen zig daar aan meede ten 

allen tijde in cas van misbetaaling wegens haar toegedeeld moederlijk goed, kost en schadeloos zullen 

kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle exceptien zoo hier tegens mogten strijdende zijn. 

Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens den eersten comparant als daartoe door zijn 

huisvrouw in judicio gequalificeert meede voor haar te teekenen en te zegelen, eygenhandig geteekend en 

gezegeld. 

Goor den 9 january 1807. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke 

waeren Hermannus van de Sagekuile en G. Slot persoonlijk gecompareert en erscheenen is Berent 

Egberts. Welke bekende en verklaarde wegens opgenomen en ontvangen penningen aan de 

gereformeerdee diacony van Markel opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale somma van 

een hondert en taggentig guldens, zegge f 180. Welke aanneemt sjaars en alle jaaren te zullen en willen 

verrenten met drie en een halve gulden ten hondert en waarvan den eersten verschijnsdag zal invallen op 

den 1 may 1809 en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaar zal 

kunnen en moogen geschieden nadat daartoe een half jaar voor de jaarlijksche verschijnsdag behoorlijke 

opzage zal zijn gedaan. Voor welk capitaal en daarop te verlopen interessen comparanten boven en 

behalven generaal verband van zijn persoon, gereede en ongereede goederen, tot een speciaal hypotheecq 

en gerichtelijk onderpand was stellende zijn eigen toebehoorende gaarden geleegen in Beusbergen 

groot vier schepel geleegen bij Ikkink naast die van Wansink. Ten einde de rentheffers voormeld zig daar 

aan ten allen tijde, zoo wegens voorschreven capitaal als daar op te verlopen renten, kost en schadeloos 

zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie 

van die van ongetelden gelde. Des ten oirkonde hebbe deeze neffens comparant eigenhandig geteekend en 

gezegeld. 

Goor den 8 mey 1808. 


