
1808-1810  hypotheken 

 
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deses dat voor mij en assessoren welke 

waeren Jan Hendrik Kloeken en Jan Lucas persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Dries Schrijver 

(Wilbers) en desselfs huisvrouw Jenneken Rietmans tutore marito. Welke bekenden en verklaerden 

wegens opgenomen en bij haer ontvangen penningen aan Jannes Boerman en desselfs huisvrouw Janna 

Bruinink woonagtig in Markvelde opregt en deugelijk schuldig te zijn een capitaele zomma van drie 

hondert gulden, segge f 300. Welke aanneemen sjaars en alle jaren te zullen en willen verrenten met vier 

gulden ten hondert sjaers waervan den eersten verschijnsdag zal invallen op den 1 mey aanstaande en zo 

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

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

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

generael verband van haer personen, gerede en ongerede goederen, tot een speciaal hyptheecq en 

gerigtelijk onderpand waeren stellende haer eigen toebehorende kamp bouwland de Haer genaemd 

groot twee mudde gesaay kennelijk onder Markel deses gerigts naest Rietmans en Lucas land gelegen. 

Ten einde de rentheffers ofte derselver erfgenaemen zig daer aan ten allen tijde, zo wegens voorschreven 

capitael als daer op te verlopen intressen, cost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhaelen. Onder 

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

oirconde hebbe ik rigter voomeld dese neffens den eersten comparant als daer toe door zijn huisvrouw 

gequalificeerd om mede voor haer te tekenen en te segelen, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Markel den 11 augustus 1808. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke 

waren H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Bernardus 

Nijehaar (Sloezen) en Janna Nijehaar tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens 

opgenomen en ontvangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan Hendrik Pierik en 

deszelfs huisvrouw Janna Koning een capitaale summa van zes hondert vijf en zeventig gulden, zegge 

f 675. Welke summa van penningen aanneemen te zullen en willen verrenten tegen drie gulden en tien 

stuivers ten hondert in het jaar. Waarvan den eersten verschijnsdag zal zijn den 1 febr. 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 den verschijnsdag behoorlijke 

opzage zal zijn gedaan. Voor welk capitaal en daarop te verloopene renten comparanten buiten en 

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

hypotheecq en gerichtelijk onderpand waren stellende zoodaane stuk land groot ongeveer vier 

scheepel naast het land van Harmannus Wolbers en door comparanten van Marten Boswinkel aangekogt, 

als meede een stuk land groot ongeveer drie schepel geleegen in den Katiers esch tusschen het land van J. 

Lutten en Geels. Ten einde de rentheffers ofte derzelver erfgenaamen zig daar aan ten allen tijde in cas 

van misbetaaling, zoo wegens voorschreven capitaal als daar op te verloopene renten, kost en schadeloos 

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

van die van ongetelden gelde. Des ten oirkonde hebbe deeze neffens den eersten comparant als daartoe 

door zijn vrouw meede gequalificeert eigenhandig geteekent, gehandmerkt en gezegeld. 

Goor den 6 december 1808. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke 

waren H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Frans Horstink 

en deszelfs ehevrouw Maria Tempelman tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens 

opgenomen en bij haar ontvangene penningen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan Gerritdina 

Bennink een capitaale summa van agt hondert gulden, zegge f 800. Welke comparanten aanneemen 

sjaars en alle jaaren te zullen en willen verrenten met vier gulden ten hondert, edoch wanneer binnen een 

vierendeel jaars na den jaarlijkschen verschijnsdag de interesse koomen te voldoen zullen kunnen volstaan 

met drie gulden en vijftien stuivers ten hondert. Voor welk capitaal en daarop te verloopene renten, 



waarvan den eersten verschijnsdag zal invallen op den eersten may aanstaande en zoo vervolgens van jaar 

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

van de een of andere zijde een half jaar voor den jaarlijkschen verschijnsdag gedaan worde. Comparanten 

boven en behalven generaal verband van hunne persoonen gereede en ongereede goederen, tot een 

speciaal hypotheecq en gerichtelijk onderpand waren stellende haar eigen toebehoorende vijfde 

gedeelte van het erve en goed Meerman in dit gerichte kerspel Goor geleegen met die daar onder 

gehoorende hooge en laage landerijen. Ten einde de rentheffersche ofte derzelver erfgenaamen zich daar 

aan ten allen tijde, zoo wegens voorschreven capitaal als daar op te verloopene 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 oirkonde hebbe deeze neffens comparanten eigenhandig geteekend en 

gezegeld. 

Goor den 11 february 1809. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke 

waren Eilerd van Tongeren en Wolter Jan Kuyper persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Arent 

Jan Kojers (Snellink) en vrouw Willemina Hekhuis tutore marito. Voordragende dat haer wijlen vader 

en schoonvader Wolter Snellink en van Jan Hendrik Overbeek hebben opgenomen in dato den 9 

januar 1783 een capitaele somma van vier hondert guldens, dog waervan op heden nog verschuldigt is 

een somma van twee hondert agt en negentig gulden. En welke som aan Arent Jan Oolberink bij het 

ingaan van zijn huwelijk met zijn wijlen huisvrouw Hendrine Overbeke is mede gegeven door opgemelde 

zijn wijlen vrouws vader J.H. Overbeke voormeld. En also dit capitaal door opgemelde A.J. Oolberink aan 

haer comparanten stond gedenuntieerd te worden tenzij daer voor gerigtelijk verband passeerden; zijn zij 

comparanten te rade geworden tot voorkeuring van dese aan opgemelde A.J. Oolberink voor gemelde 

restant capitael ad twee hondert agt en negentig gulden, segge f 298, boven generaal verband van onse 

personen, gerede en ongerede goederen, te verbinden onse eigen toebehorende stuk land den Kamp 

genaemd groot ses schepel gelegen in Stokkum bij Kojers en Overbeke. Ten einde den rentheffer ofte zijn 

erfgenaamen zig daer aan ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhaelen. 

Verklaerende comparanten dit capitael sjaers en alle jaar te zullen en willen verrenten met 3 gl en 15 

stuiver ten hondert en zal het eerste jaer intresse verschenen zijn op den 9 van louwmaand aanstaende en 

zo vervolgens van jaer tot jaer tot de restitutie en aflosse toe. Die alle jaer zal kunnen en mogen 

geschieden mits de opsaege een half jaer van de een of ander zijde voor de jaerlijksche verschijnsdag 

gedaen worde. Renuntieerden comparanten van alle exceptien zo hier tegen mogten strijdende wesen. Des 

ten oirconde hebbe dese neffens den eersten comparant door zijn huisvrouw daertoe gequalificeerd 

eygenhandig getekend en gesegelt. 

Goor den 14 van grasmaand 1809. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke 

waren H.B. van der Namer en Wolter Jan Kuiper persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Jan Hendrik 

Gorkink woonagtig te Markelo meede de rato caverende voor zijn absente huisvrouw Grietjen 

Brouwer. Welke bekende en verklaerde wegens opgenomen en bij hem ontvangen penningen opregt en 

deugdelijk schuldig te zijn aan de gereformeerde diaconye van Markelo een capitaele somma van 

twee hondert gulden, segge f 200. Welke aanneemt sjaers en alle jaeren te sullen en willen verrenten met 

drie gulden en tien stuiver ten hondert en waervan den eersten verschijndag zal zijn op St. Martini 1810 en 

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

geschieden nadat daertoe van de een of ander zijde een half jaar voor de jaerlijksche verschijnsdag 

behoorlijke opsaege zal zijn gedaan. Voor welk capitael en daer op te verlopen rente 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 drie schepel land 

gelegen in den Koekkoek onder Markelo naest de landen van Gerrit Jan van Heek en Warmelink. Ten 

einde de rentheffer voormeld sig daer aan ten allen tijde, zo wegens voorschreven capitael als daer op te 

verlopen renten, cost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhaelen. Onder renuntiatie van alle 



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

comparanten en zijn huisvrouw ten blijke dat hetgeen door haer man in desen was verrigt genoegen 

eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 7 van wijnmaand 1809. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke 

waren Eylerd van Tongeren en Jan de Wit persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Wolter Sligman 

en vrouw Berendina Nijenhuis tutore marito. Welke bekenden en verklaerden wegens opgenomen en bij 

haer ontvangen penningen aan de gereformeerde diaconie van Markelo opregt en deugdelijk schuldig 

te wesen een somma van hondert gl, f 100. Welke aannemen sjaers en alle jaar te zullen en willen 

verrenten met drie gulden ten hondert. Waervan het eerste jaar rente zal verschenen zijn op St Martini 

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

mogen geschieden nadat daertoe van de een of ander zijde een half jaer voor de jaerlijksche verschijnsdag 

behoorlijke opsaege sal zijn gedaen. Voor welk capitael en daar op te verlopen renten comparanten boven 

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

hypotheecq en gerigtelijk onderpand waeren stellende haer eigen toebehorende huis nr 494 en daer 

agter gelegen gaerden in Markelo en een stukjen land in Snijders kamp tusschen dat van Gerrit Jan 

Dijkink en Warmelink gelegen. Ten einde de rentheffer sig daar aan ten allen tijde, zo wegens 

voorschreven capitael als daer op te verlopen rente, cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhaelen. 

Onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie van die van ongetelden gelde. Des ten 

oirconde hebbe dese neffens H.B. van der Namer daertoe door comparanten in judicio gequalificeerd om 

voor haer te tekenen en te segelen, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 29 van louwmaand 1810. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke 

waren H. Povenaal en Berend Slot persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Arend Jalink en desselfs 

huisvrouw Christina Surel tutore marito. Welke bekenden en verklaerden wegens opgenomen en bij 

haer comparanten ontvangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Harmannus van de 

Sagekuile als curator over de pericadente Johanna Denninkhoff ofte wel aan gemelde J. Denninkhoff 

selve, een capitaele somma van een duisend gulden, segge f 1000. Welke aanneemen sjaers en alle jaar 

te sullen en willen verrenten met vier gulden ten hondert. Waervan het eerste jaer intresse sal verschenen 

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

zal kunnen en mogen geschieden nadat daertoe van de een of andere zijde een half jaer voor den 

jaarlijkschen verschijnsdag behoorlijke opsaege sal zijn gedaen. Zullende egter de intresse van half jaer tot 

half jaer door rentgevers moeten betaald worden. 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 aandeel ofte gerigte 

5e part van het erve Meerman, als meede de halfscheid van twee stukken land op Bruggink braak 

gelegen, waervan de andere halfscheid aan de weduwe van Hendrik Jalink behoord, alle in het carspel 

Goor deses gerigts en voormaels van dit gewest aangekogt. Ten einde den rentheffer ofte zijn pupil ofte 

erfgenaemen sig daer aen ten allen tijde, so wegens voorschreven capitael als daerop te verlopen renten, 

cost en schadeloos zal kunnen en mogen verhaelen. Onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien en 

wel in specie van die van ongetelden gelde. Zijnde van dese landen de verponding en contributie over de 

laeste jaeren volgens quitancie betaeld. Stellende wijders tot meerder securiteit als borge voor 

voorschreven capitaal en intressen desselfs broer Wolter Jalink, welke alhier meede gecompareerd is en 

dese borgtogt evenals principaele debiteur heeft op sig genomen. Des ten oirconde hebbe dese neffens 

comparanten en haer gestelde borge eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 20 van grasmaand 1810. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke 

waren G. Daalwijk en Gerrit Slot persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Albert Vruink op Hilbers 



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

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

de Sagekuile als curator over de pericadente Johanna Denninkhoff of wel aan geseide Johanna 

Denninkhoff selve, een capitaale somma van ses hondert gulden, segge f 600. Welk capitaal zij 

comparanten aannemen sjaars en alle jaar te sullen en willen verrenten met vier gulden ten hondert. 

Waarvan het eerste jaar intresse sal verschenen wesen heden over een jaar en zo vervolgens van jaar tot 

jaar tot de restitutie en aflosse toe. Zullende egter de intresse alle halve jaar moeten betaeld worden. 

Welke ten wedersijden alle jaar zal kunnen en mogen gedaan worden mits daarvan de opsaege van de een 

of ander sijde voor de jaarlijksche verschijnsdag gedaen worde. Voor welk capitael en daer op te verlopen 

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

goederen, tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waeren stellende hun eigen 

toebehorende plaatsjen Hilbers gelegen in de boerschap Stokkum deses gerigts, bestaande in huis nr 

516, gaerden daarbij gelegen, voorts ongeveer veertig schepel bouwland in den Stokkemer esch in zijn 

bekende bepalinge gelegen, tien dagwerken hooyland in het Stokkemerbroek aan de voorste beek gelegen 

en dan nog vier dagwerken bij Broek Garrits huis meede in het Stokkemerbroek gelegen. En dit alles so 

als door comparanten dit een en ander in eigendom beseten en gebruikt word. Ten einde den rentheffer 

ofte sijn gemelde pupil in cas van misbetaling, so wegens voorschreven capitael als daarop te verlopen 

renten, cost en schadeloos sal kunnen en mogen verhaelen. Onder renuntiatie van alle tegenstrijdige 

exceptien en wel in specie van die van ongetelden gelde. Zijnde hier van de verponding en contributie 

voor het laeste jaer volgens vertoonde quitancie betaeld. Des ten oirconde hebbe dese neffens 

comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en gesegeld. 

Goor den 1 somermaand 1810. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke 

waren Wolter Jan Cuiper en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Willem Vrijlink of 

Plegt (Schorfhaar) en desselfs huisvrouw Hendrika Plegt, tutore marito. Welke bekenden en 

verklaarden wegens opgenomen en bij haer ontvangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen 

aan Gerrit Poel in Harke een capitaele somma van ses hondert agt en negentig gl f 698. Welke 

aanneemen sjaers en alle jaer te zullen en willen verrenten met vijf gulden ten hondert. Waervan het eerste 

jaar rente zal verschenen zijn op St Jacobi aenstaande en zo vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en 

aflosse toe. Welke alle jaar zal kunnen en moge geschieden nadat daertoe van de een of ander zijde een 

half jaer voor de jaarlijksche verschijnsdag behoorlijke opsaege sal zijn gedaen. Voor welk capitael en 

daerop te verlopen renten comparanten boven en behalven generael verband van haer personen, gerede en 

ongerede goederen, tot een speciaal hypotheecq en geregtelijk onderpand waeren stellende haer nieuw 

getimmerde huis met het land daerbij gelegen genaemd het Nieuwe land, als meede een parceel land den 

Scharpen kamp, alle in Harke gelegen. Ten einde den rentheffer ofte desselfs erfgenaemen sig daer aan ten 

allen tijde, so wegens voorschreven capitael als daer op te verlopen renten, cost en schadeloos sullen 

kunnen en mogen verhaelen. Onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien en wel in specie van die 

van ongetelden gelde. Des ten oirconde hebbe dese neffens den eersten comparant daertoe door zijn 

huisvrouw meede gequalificeerd, eygenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 1 herfstmaand 1810. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke 

waren H. Rouwenhorst en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Jan Heylersigh en 

desselfs huisvrouw Jenneken Kerkenmeyers tutore marito. Welke bekenden en verklaerden wegens in 

het laest des afgelopen jaers 1809 gedane verkoop en thans ten vollen betaelde kooppenningen ter somma 

van seven hondert gulden, f 700, aan en ten erflijken profite van Willem Vrijlink of Plegt en desselfs 

huisvrouw Hendrika Plegt, te cederen en over te dragen ongeveer vier mudden land het Nieuwe land 

en den Scharpen kamp genaemd met de akkerhegge daerbij behorende in Harke gelegen en wel zo en 

als comparanten het uit den boedel van wijlen de Freulen Hoevell voor eenige jaeren hebben aangekogt en 

onder het erve Thijink behoord hebbende. Verklaerende comparanten sig selfs en erfgenaamen daervan te 



onterven en de kopers met de haere met derselver lusten en lasten, regt en geregtigheden, daer wederom 

aan te erven. Met belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te sullen staan 

wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten behoord. Wordende hiervan de 

verponding en contributie onder het erve Thijink hiervan meede betaelt. Zijn de segels binnen de drie 

maenden na de koop overgegeven. Des ten oirconde hebbe ik neffens H. van de Sagekuile door 

comparanten in judicio daertoe gequalificeerd, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 13 herfstmaand 1810. 


