1803-1808 Transporten
Ik Jurrien Kok verwalter scholtus van Holten en Bathmen doe kond en certificeere kragt dezes dat voor
mij en keurnoten Willem Bessem en Hendrik Janssen perzoonlijk in den gerigte erscheenen zijn de
Vrouwe Gerhardina Elsabe Adriana van Hoevell Douariere van Broekhuizen in deezen geadsisteert
met Willem Nijhoff als momber. Verklaarende te qualificeeren mr. Joan Jacobson om namens de
comparante met haaren broeder Wolter Herman van Hoevell, als te zamen universele erfgenaamen van
wijlen haar broeder Diederick van Hoevell tot Nijenhuis voor het gerigte van Kedingen te compareeren en
aan de koopers van de gesplitte landerijen van het erf Groten Plecht cessie, transport en overdragt te
doen, ingevolge de conditien van verkooping daarover opgericht. Als mede ook om tegen de gebrekige
koopers tot betaaling der kooppenningen te procedeeren en in en buiten rechten alles te doen wat de
comparanten present zijnde zouden konnen doen, schoon ook daartoe eener speciaaler volmagt vereischt
wierd. Welke de comparanten hier houden voor geinsereert met magt van substitutie en verdere gewoone
clausulen. In kennis der waarheid heb ik verwalter scholtus deeze geteekend en gezegeld.
Te Bathmen den 12 april 1803.
Ik mr. Johan Jacob Schmauss scholtus van Colmschate doe kond en certificeere kragt dezes dat voor mij
en keurnooten dewelke waren H. Kock en A. Denecamp persoonlijk in den gerigte erscheenen zijn de heer
Wolter Herman van Hoevell en vrouwe Dina Petronella Ribbers echtelieden marito tutore.
Verklaarende te qualificeeren mr. Joan Jacobson om namens de comparanten met en benevens deszelfs
zusteren aan de respective koopers van de versplitte landerijen van den Groten Plecht in Harke gerigts
Kedingen cessie, transport en overdragt te doen, volgens landrechte van Overijssel in gevolge de conditien
van verkoping daar voor opgericht, als meede ook om tegens de gebrekige kopers tot betaaling der
kooppenningen te procedeeren door gepaste middelen rechtens en om bereids dit een en ander alles te
doen en te verrichten wat de comparanten zelv present zijnde zouden behooren te doen, schoon ook
daartoe eene nadere volmagt vereischt wierde. Welke de comparant alhier houden voor geinsereert en
alles met magt van substitutie, adsumptie, belofte van goedkeuring en verdere gewoone clausulen. In
kennis der waarheid heb ik scholtus voornoemd deeze geteekent en gezegeld.
Binnen Deventer den 15 april 1803.
Compareert in den gerigte van Bathmen mr. J. Jacobson dewelke verklaarde uit kragte van de magt van
substitutie en adsumptie hem hierboven verleend, te adsumeren of zoo veel noodig bij zijne absentie te
substitueeren procurator B.J. Knape ten fine en effecte als in de voorenstaande volmagt staat vermeld.
Bathmen den 25 april 1803.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren Willem
Groten en Jan Wessels perzoonlijk gecompareerd en erscheenen is proc. Berend Jan Knape als
gesubstitueerde volmagtiger van den Heer Wolter Harmen van Hoevell en ehevrouw en van de
Douariere van Keppel en van Broekhuizen voor het gerigte van Colmschate den 15 april en voor het
gerigte van Bathmen den 12 april 1803 gepasseerd, benevens de substitutie voor het gerigte van Bathmen
den 25 april 1803 gepasseerd, alhier vertoond, geleezen en van waarden erkend en hier agter geregistreerd.
Verklaarende voor opgemelde zijn principalen als universeele erfgenaamen van wijlen den Heer
Diederick van Hoevell tot Nienhuis aan Gerrit Poel en desselfs erfgenaamen bij deezen te doen cessie,
transport en overdragt van het vierde, vijfde en zesde parceel van het gesplitte erf Thije of Groote
Plegt in Harke, bestaande te zamen in drie stukken bouwland ieder ongeveer van een mudde gezaay, zoo
als breeder bij de conditien van verkoop van den 22 july 1802 omschreven zijn, waartoe zig bij deezen
refereert. Verklaarende comparant zijne voorschreven principalen daarvan te onterven en den kooper
voormeld daar weder aan te erven in en mits deesen. Met belofte om deezen koop ten allen tijde te zullen
staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids
oirconde hebbe ik rigter voornoemd deezes neffens comparant eigenhandig geteekend en gezeegeld.
Goor den 27 april 1803.

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren Willem
Groten en Jan Wessels perzoonlijk gecompareerd en erscheenen is proc. Berend Jan Knape als
gesubstitueerde volmagtiger van den Heer Wolter Harmen van Hoevell en ehevrouw en van de
Douariere van Keppel en van Broekhuizen vermogens volmagten voor het gerigte van Colmschate den
15 april en voor het gerigte van Bathmen den 12 april 1803 gepasseert; benevens de substitutie voor het
gerigte van Bathmen den 25 april 1803 gepasseert, alhier vertoond, gelezen en van waarden erkend en hier
agter geregistreerd. Verklaarende namens zijn opgemelde drie principaalen als universeele erfgenaamen
van wijlen den heer Diederick van Hoevell tot Nienhuis aan den Hoog Wel Geb Heer Jan Hendrik van
der Wijck tot Stoevelaar bij deezen te doen cessie, transport en overdragt van het eerste parceel van
het gesplitte erve Thije of Groote Plegt in Harke geleegen. Zijnde het huis, schuure en putte met den
gaarden voor het huis groot ongeveer twee mudde lands, dan nog de hooymaathe aan den gaarden
ongeveer vier dagwerk, de Koemaathe met den woesten grond liggende bij het huis ongeveer agt dagwerk,
het bouwland voor het huis ongeveer twaalf mudde gezaay met de woeste grond daarvoor en dan nog twee
woeste stukken van ongeveer een mudde lands met drie akkerheggen dwars afgebaakt tot en aan het
gemeene veld. En dit alles zoo en als bij de conditien van verkoop van den 22 july 1802 is gespecificeert,
waartoe zig bij deezen refereerd. Verklaarende comparant wijders zijn opgemelde principalen daarvan te
onterven en den heer kooper en zijn erfgenaamen daar wederom aan te erven in en bij deezen. Met belofte
namens zijn voorschreven principalen deezen koop ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor
alle evictie op en aanspraak als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd
deeze neffens comparant eygenhandig geteekend en gezegeld.
Goor den 27 april 1803.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren Jan ter
Welle en Hendrik Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Hendrik Landewers
woonagtig op Landewers en desselfs huisvrouw Janna Wessels tutore marito. De welke bekenden en
verklaerden uit hoofde van gedaene verkoop en ten vollen ontvangen koopspennningen ter somma van f
50 bij desen te doen landcedelijke cessie, transport en overdragt van een stukjen bouwland groot
ongeveer een half mudde lands zijnde tiendbaer gelegen op den Markelschen berg tusschen Pongers land
en dat van den koper Jan ten Hove. En dit alles met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en als
verkopers tot heden toe in eigendom hebben beseten en dat ten erflijken profite van den koper Jan ten
Hove voormelt. Verklaerde comparanten zig zelfs en haar erfgenaemen daervan te onterven en den koper
en zijn erfgenaemen daer wederom aan te erven bij desen. Met belofte om desen koop ten allen tijde te
zullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regte verplight. Des ten oirconde
hebbe ik rigter voormelt dese neffens comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en gesegelt.
Goor den 2 may 1803.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren proc. O.
Meiling en Thomas Stroomeyer persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Garrit Jan Daalwijk op
Alberink en desselfs huisvrouw Aaltjen Hoevink marito tutore. Welke bekenden en verklaerden uit
kragt van gedaene verkoop en ten vollen ontvangen koopspenningen ter somma van f 170 aan Gerrit
ten Brummelhuis en desselfs huisvrouw bij desen te doen landcedelijke cessie, transport en overdragt
van drie stukken land te samen groot tien scheepel gesaay gelegen op den Diependal tusschen de
landen van Reeff en Eftink in Elsen. En dit alles met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en in
diervoegen als hetzelve door verkoperen tot heeden toe in eigendom is beseten. Verklaerende
comparanten haar en haar erfgenaemen daarvan te onterven en de kopers en haer erfgenaemen daer
wederom aan te erven bij desen. Met belofte om desen koop ten alle tijde te zullen staan wagten en waeren
voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Des ten oirconde hebbe ik rigter voormelt dese
neffens comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en gezegelt.
Goor den 3 mey 1803.

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren Albert
Garritsen en Hendrik Bronninkreeff persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Jan Heylersich en
vrouw Jenneken Kerkemeyer tutore marito. Verklaerende uit hoofde van gedaene verkoop en ten vollen
ontvangen koopspenningen ter somma van vier hondert gulden f 400 aan en ten erflijken profite van
Jan Tromp bij desen over te dragen haar eigendommelijke hooyland genaamd den Rietbos in het
Markelsche broek gelegen groot ongeveer twee dagwerken oostwaards naast de Rouwdaalte en
zuidwaards gelegen naast het hooyland van Meerman; zijnde hetzelve beswaerd met ordinaire
verpondinge ad 1 gl en 10 stuiver sjaars zo door koper aan verkopers moet betaalt worden. Verders met
zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als verkopers hetzelve in eigendom
beseten hebben. Met belofte om desen koop ten allen tijde te zullen staan wagten en waren voor alle
evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voormelt dese
neffens comparanten eigenhandig getekend en gsegelt.
Goor den 3 mey 1803.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren Jan ter
Welle en Hendrik ten Bronninkreeff persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Jan Plasman op
Hesselink en desselfs huisvrouw Willemina Klossers marito tutore. Welke bekenden en verklaarden uit
hoofde van gedaene verkoop en ten vollen ontvangen koopspenningen aan en ten erffelijken profite van
Jan [Meerman] en desselfs huisvrouw Jenneken [Avelvink] bij desen te doen landcedelijke cessie,
transport en overdragt van een hooyland genaamd het Haselt gelegen in Markelsche broek groot
ongeveer agt dagwerken naast de noordzijde gelegen aan het hooyland van Gerrit Kuiper en Garrit
Schutten en de zuidzijde naast Kerkmeyers broek en met het einde aan de Bolksbeke. En dit alles met zijn
lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als verkopers hetzelve tot hier aan toe in
eigendom hebben beseten. Verklaarende zij comparanten haer en haere erfgenaemen daarvan te onterven
ende kopers en haer erfgenaemen daer wederom aan te erven bij desen. Met belofte om desen koop ten
allen tijde te zullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L.
In waerheids oirconde hebbe ik rigter voormelt dese neffens comparanten eigenhandig getekend,
gehandmerkt en gesegelt.
Goor den 5 mey 1803.
Copia
Wij wethouders der stad Amsterdam certificeren dat voor ons gecompareerd zijn Jan Brouwer junior als
in huwelijk hebbende Anna Sara Kuyper en zij Anna Sara Kuyper in dese met haere man geadsisteert
en alhier passeren deses geaucthoriseert. De welke verklaarden te constitueeren en magtig te maken
Gerrit van Sichem woonagtig te Rijssen specialijk omme in naeme van hun comparanten te compareren
voor den gerigte aldaar en te bekennen dat zij comparanten hebben verkogt, te weten een erf of
bouwplaats Boomkatte gelegen in de boerschap Notter bij de stad Rijssen onder den richterampt Kedingen
voor eene somma vam f 3550 aan Gerridyna Sigmeyers wonende op het gemelde erf. Mitsgaders het erve
Heyink gelegen bij de stad Goor voor eene somma van f 3400, als meede nog daer en boven f 100,
welke de comparanten in desen aan de provincie Overijssel meerder hebben moeten betaelen en wel aan
de boer Heyink meede op voornoemde plaats woonagtig. Het voorschrevene verkogte aan de respective
kopers na stijle locaal te transporteren en op te dragen. Wijders de kooppenningen te ontvangen, daarvoor
te quiteeren en belofte van vrijwaring te doen en voorts ter zake voormelt alles en meerder te doen en
verrigten wat in desen nodig zal zijn en vereischt mogte worden en zij comparanten zelve aldaar prasent
zijnde zoude kunnen mogen en moeten doen. Belovende zij comparanten van waerden te zullen houden al
hetgeen uit kragte deser zal worden gedaan en verricht onder verband als na regten. Dit ter oirconde deser
stads zegel ter zaake hier onder gedrukt en door een onser secretarissen ondertekend.
Actum in Amsterdam den 22 april 1803.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren Antony
Bruggink en Gerrit Jan van Heek persoonlijk gecompareerd en erschenen is den coopman Gerrit van

Sichem als gevolmagtigde van de heer Jan Brouwer coopman te Amsterdam en ehevrouw Anna
Sara Kuyper, luid volmagt voor de wethouders der stad Amsterdam op comparant gepasseert, alhier
vertoont, gelesen en van waarden erkend en hierna ten prothocollo deses gerigt geregistreert. Verklaarende
uit hoofde van door voorschreven sijn principalen gedaene verkoop en ten vollen ontvangen
coopspenningen ter somma van vier en dertig hondert guldens aan Berend Jan Heyink (Zwierink) en
desselfs huisvrouw landcedelijk te cederen en over te dragen het erve en goed Heyink in het karspel
van Goor onder desen gerigte gelegen; zo en in diervoegen als comparanten hetzelve voor eenige jaeren
geleden dit goed hebben aengekogt en aan haer is overgedragen geweest. Ontervende comparant zijn
principalen en haer erfgenaemen daervan terwijl in tegendeel de kopers en haer erfgenaemen met alle
derselver lusten en lasten, regt en geretigheden, daer wederom was aanervende door desen. Met belofte
om dezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijden te zullen staan wagten en waren voor alle
evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In kennisse der waerheid hebbe ik rigter voormelt
deze neffens comparant getekend en gesegeld.
Rijssen den 12 mey 1803.
Copia
Wij burgermeesteren, schepenen en raden der stad Zwolle doen hier mede te weten dat voor ons erschenen
zijn de heer A.P. van Westerveld en A.M. Jordens echtelieden marito tutore, wonende alhier en
verklaerden in de beste en bestendigste forma regtens te constitueeren en volmagtig te maken, zulks
doende bij desen, den advocaat C.T.H. Cramer om namens hun constituenten in het gerigte van Kedingen
te compareren en aldaer aan Harmen Peterman te transporteeren het boerenerve Langerik of Peters
erve genaamt gelegen in de buurschap Markelo en in desen alles te doen wat door constituenten zelfs
present zijnde zoude kunnen mogen en moeten gedaen worden als met magt van substitutie en adsumptie.
En onder belofte van ratificatie indemniteit en verder verband als na regten. Oirconde onse stads zegel en
de subscriptie van een onser secretarien.
Actum Zwolle den 12 february 1803.
Ik H. Suicht Verwalter Rigter van Kedingen certificeere kragt deses dat voor mij en assessoren Arnoldus
Rouwenhorst en Michiel Sanders persoonlijk gecompareerd is dr. C.T.H. Putman Cramer in qualiteit
als gevolmagtigde van den heer A.P. van Westerveld en ehevrouw A.M. Jordens, luid volmagt alhier
vertoont, gelesen en van waarden erkend en hier agter ten prothocollo deses gerigt geregistreert.
Verklaerende uit hoofde van gedaene verkoop en door voorseide sijn principalen ten vollen ontvangen
coopspenningen aan Harmen Peterman en bij desen te cederen en over te dragen het erve en goed
Langerik of Peters in de boerschap Stokkum deses gerigt gelegen met derselver onderhorige landerien,
lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als gemelde sijn principalen hetzelve in
eigendom hebben beseten. Met belofte van desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijden te
zullen staan wagten en waren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. En zulks alles onder
renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik verwalter rigter
voormeld dese neffens den heer comparant eigenhandig getekend en gesegeld.
Actum Goor den 10 mey 1803.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren Arnoldus de
Lat en Stein Stravers persoonlijk in judicio erschenen is Anna Isabella Hulsken weduwe van wijlen
burgermr Wolter Jalink geadsisteert met Berent ten Cate als haren hiertoe gekoren en toegelaten
mombaer. Verklaerende in gevolge aan haer bij resolutie van de commissie tot administratie der
licentiaten van het voormalig gewest Overijssel verleende permissie publicq te hebben doen verkopen
den halven tienden uit de erven Gasendam in het carspel Goor onder desen gerigte gelegen. En dat
daervan koper is geworden Philippus ten Geusendam voor een somma van kooppenningen waervan
comparante alnog bekende voldaan en betaalt te zijn en te quiteeren. Weshalven zij comparante onder
assistentie als gemeld van opgemelden halven tiende uit de erven Gasendam aan den coper voormeld als
nu verklaerde te doen landcedelijke cessie, transport en overdragt. Haer zelven met haar erfgenaamen

daervan ontervende en den koper meergenoemd daer wederom aanervende bij desen. Onder belofte desen
erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als na regten verpligt. Onder
renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waerheid hebbe ik rigter voornoemd
dese neffens comparante en haeren mombaer getekend en gesegelt.
Actum Goor den 14 mey 1803.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren Hermannus
van de Sagekuile en Gerrit ten Donkelaer persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Hendrik Huyten
en Diena Rensink marito tutore. Welke bekenden en verklaarden uit hoofde van gedaene verkoop en ten
vollen ontvangen koopspenningen ter somma van agt hondert guldens aan Harmen Luisman
(Sanderman) en desselfs huisvrouw Janna Kremers bij desen te cederen en over te dragen het halve
plaatsjen Huyten genaamd te Markelo gelegen, bestaende in het halve huis, hof, schuure en halve hoge
en lage landerien daer onder gehorende; waervan de halfscheid aan haer comparanten in eigendom is
verblijvende en door verkopers en koperen gesamentlijk sal bewoond en bebouwd worden, alles volgens
koopbrieff daervan opgerigt. Verklarende comparanten wijders haar en haer erfgenaemen daervan te
onterven en de koperen en haere erfgenaemen met derselver lusten en lasten, regt en geregtigheden, daer
wederom aan te erven bij desen. Met belofte van desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde
te zullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In
oirconde der waerheid hebbe ik rigter voormelt dese neffens comparanten eigenhandig getekend,
gehandmerkt en gesegelt.
Goor den 22 may 1803.
Copia
Ik mr. Johan Jacob Schmausch scholtus van Colmschate doe kond en certificeere kragt deses dat voor mij
en ceurnoten de welke waeren H. Kock en A. Denecamp persoonlijk in den gerigte erschenen zijn de heer
Wolter Herman van Hoevell en vrouwe Dina Petronella Ribbers echtelieden marito tutore.
Verklaerende te qualificeren mr. Joan Jacobson om namens de comparanten met en benevens desselfs
susteren aan de respective kopers van de versplittede landerien van den Grote Plegt in Harke gerigt
Kedingen cessie, transport en overdragt te doen volgens landregte van Overijssel in gevolge de conditien
van verkoping daer over opgerigt, als mede ook om tegens de gebrekige kopers tot betaling der
kooppenningen te procedeeren, door gepaste middelen regtens en omtrent dit een en ander alles te doen en
te verrigten wat de comparanten zelfs present zijnde zouden behoren te doen, schoon ook daartoe een
nadere volmagt vereischt wierde. Welke de comparanten alhier houden voor geinsereert en alles met magt
van substitutie, adsumptie en belofte van goedkeuring en verdere gewoone clausulen. In kennisse der
waerheid hebbe ik scholtus voornoemt dese getekend en gesegelt.
Binnen Deventer den 15 april 1803.
Op de wederzijde stond:
Gecompareerd in desen gerigte van Bathmen mr. J.J. Jacobson, de welke verklaerde uit de magt van
substitutie en adsumptie hem hierboven verleend te adsisteren of zo veel nodig bij zijn absentie te
substitueeren procurator B.J. Knape ten fine en effecte als in de vorenstaande volmagt staat vermeld.
Bathmen den 15 april 1803.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren Jacobus
Arendsen en Gerrit ten Donkelaer persoonlijk gecompareerd en erschenen is proc. Berend Jan Knape als
gesubstitueerde volmagtigde van den Heer Wolter Herman van Hoevell en ehevrouwe en van de
douarieres van Keppel en van Broekhuisen, vermogens volmagten voor het gerigte van Colmschate den
15 april en voor het gerigte van Bathmen den 25 april gepasseert, benevens de substitutie voor het gerigte
van Bathmen den 25 april 1803 gepasseert, alhier vertoont, gelesen en van waerden erkend en hier agter
ten prothocollo deses gerigt geregistreert. Verklarende namens gemelde zijn principalen, als universeele
erfgenaamen van wijlen den Heer Diederick van Hoevell tot Nienhuis, ten profite van Alof ten
Heggeler en Derk Nijhuis en wel de eerstgemelde voor drie vierde parten en de laaste voor een

vierde part, te transporteeren en over te dragen een hooyland in zijn bekende bepalinge in de
Harker meeden deses gerigts gelegen, groot ongeveer ses dagwerken en door deselven op den 22 july
1803 bij publique veiling van de plaats Thije of Groote Plegt aangekogt, alles volgens coopsconditien
daarvan opgerigt. Verklarende comparant verders zijn opgemelde principalen daarvan te onterven en de
kopers en haar erfgenaamen met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, daar wederom aan te erven
bij desen. Met belofte om desen verkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan
wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als erfkoops regt is en onder renuntiatie van alle
exceptien zo hier tegens mogten strijden. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voormelt dese
neffens comparant getekend en gesegelt.
Actum Goor den 24 mey 1803.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren Jan ter
Welle en Hendrik Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Jan Stegeman en
huisvrouw Jenneken Brinkgarrits marito tutore. Welke bekenden en verklaerden uit hoofde van
gedaene verkoop en ten vollen ontvangen koopspenningen ter somma van f 250 aan en ten erflijken
profite van Derk Hendrik Rietmans te transporteren en over te dragen een stuk bouwland groot drie
schepel gesaay gelegen onder Markelo deses gerigts naast Boommans land en andere zijde naast het
Nieuwe land. En dit alles met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als zij
comparanten hetzelve in eigendom beseten hebben en dit alles volgens koopbrief daarvan opgerigt.
Verklaerende comparanten haer en haere erfgenaamen daervan te onterven en den koper voormelt daer
wederom aan te erven door desen. Met belofte om desen koop ten allen tijden te zullen staan wagten en
waeren voor alle evictie op en aanspraak als erfkoops regt is. Onder renuntiatie van alle tegenstrijdige
exceptien. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voormelt dese neffens comparanten eigenhandig
getekend, gehandmerkt en gesegelt.
Goor den 27 mey 1803.
Copia
Extract van het Magistraat der departementaele besluiten van het Departementaal Bestuur van Overijssel.
Zwolle den 29 maart 1803.
In aanmerking genomen dat de hoog .... parceelen, bouwerien verkogt respective in Zalland den 15, 16 en
17 dec. 1801 en .......
Zo is na deese deliberatie goedgevonden respective Magistraten, Schouten en Rigters onder welkers
landen die goederen gelegen zijn tot het doen van gemelte ... van gerigtswegen te qualificeeren, zo als dien
ten gevolge word gequalificeert bij desen den Richter van Kedingen om te transporteeren de navolgende
landerien verkogt op den 30 maart 1803 respective aan de hierna te vermelden personen.
Aan Carel ten Zijthoff en comparant.
Het eerste parceel zijnde het erve Meerman bij Goor zijnde verdeelt in de navolgende parceelen als:
Het het erfhuis met het gaardeken en appelhof bij het huis.
Den Langenkamp groot vier mudden.
De Woesteveld of plaggengrond ter zijde van de beek groot een mudde.
De Kleine Peters maathe bouwland groot een mudde en een schepel.
Harmen kamp .... te samen groot tien mudden.
Harmen kamp ..... groot een mudde en drie schepel.
Den Ouden gaarden bouwland groot een mudde en drie schepel.
Vier nieuwe gaardekens groot vier schepel.
De halve Bouwers maathe zijnde hooyland groot twee dagwerk.
De koeweide bij het huis groot ongeveer drie en een half dagwerk.
De Woeste plaggengrond aan Bouwers maathe langs den ouden gaarden tot aan het nieuwe gaardeken, te
samen groot ses dagwerk.
Het Bouwersveld binnengrond aanvang nemende op het boveneinde van het huis aan oude Groot Hengel,
daer in gat gemaakt regt door op het .... op de hoek daer weder een gat gemaakt aan de zijde van Bouwers

maathe hetwelke bij het huisparceel komt groot ongeveer vier dagwerk.
Het tweede parceel zijnde de Lijftogt op de Bree huis en opstal waerbij behoort:
De Kleine of Lutke Meermans kamp bouwland groot ongeveer ses mudden.
De Lijftogt kamp of gaarden groot vier mudden.
De Braake groot ongeveer twee mudden en drie schepel.
De halve Bouwers maathe groot twee dagwerk.
Het Stubben goor zijnde woeste grond groot ongeveer twee dagwerk.
Het halve Bouwersveld zijnde woeste grond zo verre bepaalt is groot ongeveer vier dagwerk.
Het derde parceel of wel:
Het plaatsjen door Claas Mentink bewoond behorende bij huis en opstal.
Het Voorland zijnde bouwland groot drie mudden en twee schepel.
Den Steert groot twee mudden.
Het Kromme stuk groot een mudde en een schepel.
Het Windskampjen groot drie schepels.
Het Dekkers stuk groot twee schepel.
De veldgrond tusschen Arends kampje en Dekkers stuk groot ongeveer een vierde dagwerk.
De geheele Poste maathe groot ogeveer drie dagwerk.
Het vierde parceel:
Den zoogenaemden Braskamp groot te zaamen vier mudden.
Het Bruggen stukje groot een mudde.
De Grote Peters maathe zijnde gedeeltelijk bebouwd liggende aan den Braskamp groot ongeveer een en
een halve dagwerk.
De woeste veldgrond en tegen den Braskamp en Peters landen tot aan de beeke, als meede .... de hoeve tot
aan het Vekken stukje en de weg, als tweede tusschen den Braskamp en het Bruggen stukje en agter
Bruggen stukje tot aan de beeke, te saamen groot ongeveer tien schepel.
Het vijfde parceel of wel hooymaathe van Meerman, Gijmink maathe genaamd groot twee en een half
dagwerk.
Het sesde parceel of wel het Bosche land genaamd als men van Goor inkomt op de rechter hand groot vier
en een half schepel.
Het sevende parceel of wel twee schepel land.
Het agste parceel of wel drie schepel land.
Het negende parceel of wel drie schepel land Spous kamp genaamd.
Het tiende parceel of wel drie schepelland aan de grote weg liggende almede linker kand van Goor
tusschen de .. en voetpat.
Het elfde parceel of twee schepel land .. stukke genaamd.
Het twaalfde parceel of wel een schepel land de Geer genaamd.
Het dertiende parceel of wel twee schepel land na den Langenkamp.
Het veertiende parceel of wel twee schepel land.
Het vijftiende parceel of wel een en een half schepel land den Peggen genaamt.
Het sestiende parceel of wel drie schepel land de Strijpe genaamd aan den Langenkamp.
Het seventiende parceel of wel het Bosch land groot ongeveer vijftien schepel bestaande in twee stukken
met de Strijpe welke aan dese twee stukken ligt te voren gebouwd bij Zijthoff, als meede op het einde van
dese stukken dat met aardappels is bepoot geweest; voorts het land gedeeltelijk gebouwd tot aan en langs
de sloot agter de schoppe, alle gelegen aan de regterhand van de weg die van Goor na het Meerdam gaat.
Aan Gerrit Poel.
Het negentiende en twintigste parceel zijnde het Rigters slag in het Markelerbroek groot in het geheel
ses dagwerk.
En sal hier van bij extract deser aan voornoemde richter worden kennis gegeven.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen als bij resolutie van het Departementaal Bestuur van Overijssel
in dato den 29 maert 1803 gequalificeert om aan Gerrit Poel woonagtig in de boerschap Harke deses

gerigt te transporteeren en over te dragen het negentiende en twintigste parceel op den 30 maert 1802
bij publique veiling van dese provincie door hem aangekogt, zijnde het Rigters slag genaamd gelegen in
het Markelsche broek groot in zijn geheel ses dagwerken hooyland zo als zulx reets blijkt uit die resolutie
zo hier agter ten protocollo van transporten deser gerigts is in te zien. Zo is het dat ik rigter voormelt bij
desen aan geseide koper Gerrit Poel van gerigtswegen cedere, transporteere en overdraege voorschreven
hooyland onder desen gerigte in het Markelsche broek voormelt gelegen; dese provincie Overijssel
daervan ontervende en den koper en zijne erfgenaemen daer wederom aanervende bij desen. Met belofte
dat desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde zal worden gecaveert voor alle evictie op en
aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe dese getekend en gesegelt.
Goor den 12 juny 1803.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen als bij resolutie van het Departementaal Bestuur van Overijssel
in dato Zwolle den 29 maart 1803 gequalificeert zijnde om aan Carel ten Zijthoff en comparant van
gerigtswegen te transporteeren en over te dragen het erve en goed Meerman gelegen in het carspel Goor
deses gerigts. Welke gemelde erve eerst in seventien parcelen is opgehangen en geveild geworden, dog
door gemelde coper en comparant op den 30 maert 1803 in eene ... is getrokken geworden. Zo is het dat ik
rigter voormelt kragt voorschreven resolutie zo hier agter ten protocollo deses gerigts staat geregistreerd
aan voorseide kopers C. ten Zijthoff en comparant van gerigtswegen transporteere en overdraage
voormelde erve en goed Meerman met de catersteeden, hoge en lage landerien en veldgronden daer onder
gehorende. Den provincie of departement daervan ontervende en de kopers voorschreven daer wederom
aanervende bij desen. Met belofte dat desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde zal worden
gecaveert voor alle evictie op en aanspraak zo als erfkoops regt is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik
rigter voormelt dese eigenhandig getekend en gesegelt.
Goor den 12 juny 1803.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren Jan Hendrik
Kemper en Jan Meyer persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Jan Reeff, Garrit Effink, Willem Oonk,
Hendrik Wilgerink en Jan Mensink, geswoorens der markte Elsen deses gerigts Kedingen. Verklaerende
uit hoofde van gedaene publique verkoop en ten vollen ontvangen koopspenningen aan Jan Notteberg en
desselfs huisvrouw te cederen en over te dragen een hoek gemeene grond gelegen in het Elsenerbroek
zo als ten vooren als hetselve ten daege der verkoop is uitgebaakt en aangewesen dicht bij kopers huis
gelegen en welke ook reeds door denselven is aanvaard. En dit alles met deselve lusten en lasten, regt en
geregtigheeden, zo en in diervoegen als hetzelve door haer markte in eigendom is beseten geweest.
Verklarende sij comparanten hun meergemelde markte Elsen daervan te onterven en de koper met zijn
erfgenaamen daer wederom aanervende door desen. Met belofte van desen koop, cessie, transport en
overdragt ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten
verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voormelt dese neffens den comparant Garrit Effink
als daertoe door de overige comparanten in judicio gequalificeert om meede namens haar te tekenen en te
segelen, eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum Elsen den 21 juny 1803.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren Jan Hendrik
Kemper en Jan Meyer persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Jan Reeff, Garrit Effink, Willem Oonk,
Hendrik Wilgerink en Jan Mensink, geswoorens der markte Elsen deses gerigts Kedingen. Verklaerende
uit hoofde van gedaene publique verkoop en ten vollen ontvangen koopspenningen aan Jan Hobbelink te
cederen en over te dragen een hoek gemeene grond gelegen in het Elsenerbroek so en in diervoegen als
hetzelve ten daege der verkoop is uitgebaakt en aangeweesen en tegenover kopers huis naest dat van Jan
Notteberg gelegen en welke ook reeds door denselven is aanvaerd. En dit alles met derselver lusten en
lasten, regt en geregtigheeden, zo en in diervoegen als hetzelve door haer markte in eigendom is beseten
geweest. Verklaerende zij comparanten haer meergeseide markte Elsen daervan te onterven en den koper
met sijn erfgenamen daer wederom aan te erven in en door desen. Met belofte van desen koop, cessie,

transport en overdragt ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als
na regten verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voormelt dese neffens den comparant
Garrit Effink als daertoe door de overige comparanten in judicio gequalificeert om meede namens haar te
tekenen en te segelen, eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum Elsen den 21 juny 1803.
Copia
Wij Oortwinus Holsheimer en Hendrik ten Thije leeden van de Municipaliteit den raaden en schepenen
der stad Goor certificeren hier meede als dat voor ons erscheenen is de weduwe Cecilia Beekhuis
gebooren Amelsvoord onder adsistentie van haer zoon Abraham Beekhuis. Verklaerd te constitueeren
en volmagtig te maken J.B. Auffmorth ten einde vanwegens door comparante te schiften, te scheiden
en te deilen de nalatenschap van haer wijlen zoon Willem Beekhuis met desselfs geinstitueerde
erfgenaamen Antonia Boeswinkel met regt om daer omtrent alles te doen en te verrighten wat zij
comparante zelve prasent zijnde zoude kunnen mogen en moeten doen. Met speciale magt van substitutie
en onder verband als na regten. In kennisse der waerheid zo hebben wij leden voormeld dese acte gegeven
onder onse stads zegel en door de subscriptie van onser secretaris doen bekragtigen.
Actum Goor den 7 december 1801.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren Harmen Jan
ter Hofste en Hendrik ten Bronninkreeff persoonlijk in judicio gecompareerd en erschenen sijn Antonia
Boeswinkel geadsisteert met dr. J.B. Auffmorth als haer verkoren en geadmitteerden mombaer; voorts
gemelde dr. J.B. Auffmorth als gevolmagtigde van de wed. Cecilia Beekhuis geboren Amelsvoord
luid volmagt voor de Municipaliteit deser stad Goor op comparant gepasseert, alhier vertoont en hier agter
ten protocollo deses gerigts geregistreert, te samen erfgenaemen van wijlen den schoolmeester Willem
Beekhuis. Verklaerende uit hoofde van gedaene publique verkoop en ten vollen ontvangen
coopspenningen aan Jan Greve bij desen te cederen en over te dragen een gaarden gelegen in de
boerschap Beusbergen in deses gerigts aan den hof van den koper en langs de gemeene weg, sijnde
beswaerd met een jaarlijkschen uitgang van vijf gulden en ses stuiver ten profite van het landrentampt van
Twenthe en verders met alle derselver lusten en lasten, regt en geregtigheden zo in in diervoegen als het
voorschreven weduwe Beekhuis in eigendom beseten en warende als heeft aangekogt. Verklaerende zij
eerste comparante haer zelfs en haere erfgenaamen en de tweede comparant zijn principalen en haer
erfgenaemen daervan te onterven en den koper met zijne erfgenaemen daer wederom aan te erven in en
door desen. Met belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan
wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde
hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekend en gesegelt.
Goor den 23 july 1803.
Copia
Op heden den 29 november deeses jaars 1802 compareerden voor ons Berend Hoventer en Jan Vos
burgermeesteren te Gildehuis in het graafschap Bentheim Paul Wermink en H. Hoon in qualiteit als
excecuteuren van den boedel en nalatenschap van wijlen Anna Geertruid Sligtenhorst weduwe
Berent Mentink te Gildehuis overleden. Verklaerende in die hunne qualiteit te constitueeren en magtig te
maken, sulx doende kragt deses, H.B. van der Namer wonende te Goor. Ten einde namens hun predicte
qualitate te compareeren voor het landgerigte van Kedingen en aldaar aan en ten erflijken profite van
Carel ten Zijthoff en Hendrik ten Thije landcedelijke cessie, transport en overdragt te doen van het een
vierde gedeelte van het Stoevelaarsbroek en daarbij gehorende plaatsjen genaamd Gentenvoort
gelegen in het Markelerbroek, als meede om voor het stadgerigte van Goor aan Garrit en Jan van Heek te
Goor landcedelijk te cederen en over te dragen twee stukjes bouwland geleegen in het Laar onder de
jurisdictie van gemelde stad. En welke goederen volgens coopsconditien op den 18 juny deses jaers 1802
aan de coperen voornoemd publique zijn verkogt en de kooppenningen bij hun comparanten reeds
ontvangen, te quiteeren en dienvolgens hun selven ofwel de erfgenaamen van de weduwe Berent Mentink

voormeld daarvan te onterven en de respective koperen voormeld met hun erfgenaamen daer wederom aan
te erven en daar omtrent alles verder te doen en presteren wat zijn principalen zelve prasent zijnde zoude
kunnen en moeten doen. Met belofte van goedkeuring, schadelooshouding en verder verband als na regte.
In kennisse der waerheid heb ik dese acte eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum datum ut supra.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren Jan ter
Welle en Hendrik ten Bronninkreeff persoonlijk gecompareerd en erschenen is H.B. van der Namer in
qualiteit als volmagtiger van Paul Wermink en H. Hoon in qualiteit als excecuteuren van de boedel en
nalatenschap van wijlen Anna Geertruid Sligtenhorst weduwe Berent Mentink, luid volmagt voor de
burgermeesteren van Gildehuis in dato den 29 nov. 1802 op hem comparant gepasseerd, alhier vertoont,
gelesen en van waerden erkend en hier agter ten protocollo deses gerigts geregistreerd. Verklaerende uit
hoofde van gedaene verkoop bij publique veiling en ten vollen ontvangen koopspenningen bij desen te
cederen en over te dragen aan en ten erflijken profite van Carel ten Zijthoff en Hendrik ten Thije een
vierde gedeelte van het sogenaamde Stoevelaarbroek en daerbij gehorende plaatsjen (Gentenvoort)
onder desen gerigte boerschap Markel kennelijk gelegen. Verklaerende van het gemelde zijn principalen
ofwel de erfgenaamen van voornoemde Anna Geertruid Sligtenhorst weduwe van Berent Mentink daarvan
te onterven en de kopers voormelt met haer erfgenaemen daer wederom aan te erven in en bij desen. Met
belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde namens opgemelde hun principalen te
zullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ik rigter voormelt dese neffens comparant eigenhandig getekend en gesegelt.
Goor den 13 augustus 1803.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Hermannus van de Sagekuile en Jacobus Arendsen persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn
Jan Hendrik Olidam en desselfs huisvrouw Jenneken Koelmans marito tutore. Welke bekenden en
verklaerden uit hoofde van gedaene verkoop ter somma van f 175 en in mindering ontfangen
koopspenningen ad f 95 aan Berend Doeschot op de Poste woonagtig te cederen en over te dragen een
campjen land gelegen in het carspel Goor aan het land van Klein Bruggink ter eene zijde en aan het
veld of weg ter andere zijde kennelijk gelegen. En dit alles met zijn lusten en lasten, regt en
geregtigheeden, zo en in diervoegen als verkopers het in eigendom beseten hebben. Verklarende zij
comparanten zig zelfs en hunne erfgenamen hiervan te onterven en den koper met zijn erfgenaemen daer
wederom aan te erven in en bij desen. Met belofte om desen verkoop, cessie, transport en overdragt ten
allen tijde te zullen staen wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt.
Zullende den koper de resterende kooppenningen ad tagentig gulden onder zig behouden also gemelde
campjen lands door den verkoper aan zijne kinders bij zijn eerste vrouw in egte verwekt, wegens het
moederlijk goed ........ dese resterende koopspenningen betaalt zijn en te verrenten met 2 gl 18 st. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens comparanten getekend, gehandmerkt en
gesegelt.
Goor den 4 sept. 1803.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en Arent Kloeken persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Berent Loos,
Arent Loos, Jan Berent Loos en Janna Loos geadsisteerd met haer broer den eersten comparant Berent
Loos als haeren verkooren en toegelaten mombaer. Voordragende dat zij comparanten tot heden toe haer
ouderlijken boedel met haeren broeder Gerrit Loos in gemeenschap beseten hebben en dat zij bij
onderlinge schikkinge overeen zijn gekoomen om alle haere vaste goederen aan denselven te cederen
en over te doen, uitgesondert het huis, hoff of gaarden door haer te zamen wordende bewoond en
gebruikt; als meede een stuk land gelegen in den Noord esch de Schelle genaamd en dan nog twee
dagwerken hooyland bij Seinders in het Markelerbroek gelegen, welke onder dese overdoening niet zijn
begrepen. Waarvoor aan haer ieder zal hebben uit te keren een som van vijf hondert gulden, dus te

zamen een somma van twee duizend gulden. Welke penningen comparanten voorseide haer broer Gerrit
Loos op intresse behoud tegen 3 gulden ten hondert en dus aan ieder deselve des jaars zal hebben te
betaelen 15 gl en waervan het eerste jaer intresse zal verschenen zijn heden over een jaer en zo vervolgens
tot de afbetaling toe. Welke alle jaeren zal kunnen geteld worden mits vooraf behoorlijke opsaage
geschiede. En voor welke penningen voorschreven overgegeven goederen zullen zijn en blijven verbonden
tot zo lang de betaling daervan is geschied. Verklaerende zij comparanten wijders op conditie voormelt
aan gedagte haer meergemelde broer voorschreven goederen met derselver lusten en lasten, regt en
geregtigheden, bij desen te cederen en over te dragen en van den eigendom derselve te renuntieeren en af
te zien. Onder renuntiatie van alle exceptien zo hier tegen mogten strijdende wesen. S.A.L. In waerheids
oirconde hebbe ik rigter voormelt dese neffens den mede comparant J.B. Loos als door de overige
comparanten in judicio gequalificeert om meede voor haer te tekenen en te zegelen, eigenhandig getekend
en gesegeld.
Markelo den 11 oct. 1803.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en Marten Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erschenen is Berend
Loos woonagtig te Markelo. Welke bekende en verklaerde uit hoofde van gedaene verkoop en ten vollen
ontfangen koopspenningen ter somma van f 300 aen en ten erflijken profite van sijn broer Garrit
Loos bij desen te cederen en over te dragen zijn eigendommelijke huis en gaerden het Loos genaamd
kennelijk te Markelo gelegen, als meede een stuk land groot ongeveer 3 schepel de Schelle genaamd
zijnde leenhorig onder den huise Hengelo. En dit alles met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden, zo
en in diervoegen als hij comparant hetzelve in eigendom beseten heeft en thans nog door haer
gesamentlijk word bewoond en gebruikt. Verklaerende hij comparant wijders zig zelfs en zijne
erfgenaemen daervan te onterven en den koper met zijne erfgenaemen daer wederom aan te erven in en
door desen. Met belofte om desen koop, cessie, transport en overgave ten allen tijde te zullen staan wagten
en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik
rigter voormeld dese neffens den comparant eigenhandig getekend en gesegeld.
Actum Goor den 25 oct. 1803.
Copia
Ik J. Kok ter deser tijd verwalter scholtus van Holten en Bathmen doe cond en certificere mits desen dat
voor mij en keurnoten die waeren H. Donders en Jan Groteboer persoonlijk in den gerigte gecompareerd
en erschenen zijn Gerridina Hartgerink weduwe van wijlen Jan Meyers en desselfs schoondogter
Fenneken Vincent huisvrouw van Hendrikus Meyers beide in desen, zo veel nodig met .. Plas
Bouwmeester als haren verkoren en toegelaten mombaer geadsisteerd. Verklaerende zij comparanten, zo
beide te zamen als ieder afzonderlijk, de eerstgenoemde haer in zover en de laastgenoemde haeren eheman
Hendrikus Meyers bij desen te qualificeren en volmagtig te maken, zulx doende bij desen, den
voormelden Hendrikus Meyers. Ten einde om aan haer en vanwegen haer comparanten te erschijnen in
den gerigte van Kedingen en aldaar aan Albartus Monsuur en Reinetta Meyers in minderinge van de
halve erfportie landcedelijk te cederen, te transporteren of in eigendom over te dragen de
comparanten partien en aandeelen van of in de halve Markeler molen, huis, schuur, hof en
onderhorige landerien met alle derselver lusten en lasten, ap en dependentien daartoe gehorende; voorts
voor alle evictie te caveren en daer omtrend alles verder te doen en te verrigten wat deser zaken voorts
moge vereyschen te doen zo als comparanten zelve prasent zijnde zouden geweest. Alles onder belofte
van substitutie en indemnisatie en verder verband als na regten. Des ten waerheids oirconde hebbe ik
verwalter scholtus voornoemt dese gegeven onder mijn hand en zegel.
Actum Holten den 11 november 1803.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en Derk Oink in judicio gecompareerd en erschenen zijn Hendrik Meyers
voor sig zelfs en als gevolmagtigde van desselfs huisvrouw Fenneken Vincent en moeder Gerridina

Hartgerink weduwe van wijlen Jan Meyers. Luid volmagt voor den verwalter scholtus van Holten en
Bathmen J. Kok op comparant gepasseerd, alhier vertoond, gelesen en van waarden erkend en hier agter
ten protocollo deses gerigts geregistreerd; voorts Hendrik Jan Meyers woonagtig te Markelo zo voor
zigzelfs als de rato caverende voor desselfs door in dispositie absente huisvrouw Aaltjen Hartgerink.
Verklaerende zij comparanten, zo voor haer zelfs als in hier opgemelde voorschreven qualiteit, aan
Albartus Monsuur en desselfs huisvrouw Reinetta Meyers in minderinge van derselver erfportie zo haer na
overlijden van den eersten comparant principalen en moeder Gerhardiena Hartgerink weduwe wijlen Jan
Meyers wegens haer ouderlijk goed is competerende, te cederen de halfscheid op haer geregte
aandeelen van de koorn en olymolen beneffens het huis, schuure, hoff en daerbij en onderhorige
landerien alle kennelijk onder Markelo in desen gerigte gelegen. En dit alles met derselver lusten en
lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als de comparanten en haer principalen derselver in
eigendom beseten hebben. Doende zij comparanten zo voor haer zelfs als in hun voorschreven qualiteit
ten profite van gemelde Albartus Monsuur en desselfs huisvrouw Reinetta Meyers bij desen van
opgemelde parcelen landcedelijke cessie, transport en overdragt. Haer zelven en hunne gemelde
principalen daervan ontervende en opgemelde A. Monsuur, desselfs huisvrouw en erfgenaamen daer
wederom aanervende in en door desen. Met belofte om dese cessie, transport en overdragt ten allen tijde te
zullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ik rigter voormelt dese neffens comparanten pro se eigenhandig getekent en
gesegelt.
Actum Goor den 11 november 1803.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en Derk Oink in judicio gecompareerd en erschenen is Hendrik Jan Meyers
woonagtig te Markelo, zo voor zig zelfs als de rato caverende voor desselfs wegens in dispositie
absente huisvrouw Aaltjen Hartgerink. Welke bekende en verklaarde aan Albartus Monsuur en
desselfs huisvrouw Reinetta Meyers verkogt te hebben de halfscheid van hun eigendommelijke
kooren en oli mole beneffens de halfscheid van het huis, schuure en hoff en daerbij gehorende
landerien alle kennelijk onder Markel deses gerigts gelegen. En dat te zamen voor een somma van ses
duisend guldens, segge f 6000. En also hij comparant bekende van de volle koopspenningen voldaen en
betaalt te zijn, doet bij desen zo voor zig zelfs als voor zijn absente huisvrouw, landcedelijke cessie,
transport en overdragt van opgemelde parceelen hier voren gemeld, ten profijte van geseide Albartus
Monsuur. Verklaerende zig zelfs, zijn voorschreven huisvrouw en erfgenaemen daervan ontervende en de
koperen met haere erfgenamen daer wederom aanervende in en door desen. Met belofte van desen koop,
cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en
aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens
comparant eigenhandig getekend en gesegeld.
Actum Goor den 11 nov. 1803.
Lagerstond
Dat Aaltjen Hartgerink huisvrouw van Hendrik Jan Meyers voor mij rigter van Kedingen bij handtasting
verklaerd heeft in bovenstaende cessie door haer geseide man meede voor haer gedaen genoegen te
nemen, certificere bij desen.
Markel den 23 nov. 1803.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en Derk Oink persoonlijk in den gerigte gecompareerd en erschenen zijn
Harmen Vinkers (Krommendijk) en desselfs huisvrouw Harmina Wissink marito tutore. Welke
bekenden en verklaerden uit hoofde van gedaene verkoop en ten vollen ontvangen koopspenningen ter
somma van f 500 aan en ten erflijken profite van Garrit Greven bij desen te cederen en over te dragen
een hooyland gelegen in de Beusberger meeden onder desen gerigte tusschen of naast de hooylanden
van Wannink, Wansink en Gelkink, groot ongeveer drie dagwerken. En dit alles met derselver lusten een

lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als zij verkoperen hetzelve in eigendom beseten hebben.
Verklaerende verders zig zelfs en haer erfgenamen daervan te onterven en den koper voormelt met de
zijne daer wederom aan te erven in en door desen. Met belofte van desen koop, cessie, transport en
overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten
verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig
getekend, gehandmerkt en gesegeld.
Goor den 20 januar 1804.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en J. Schutte persoonlijk in judicio gecompareerd en erschenen is proc. A.
Gosen als volmagtiger van den heer F. van Raadt en desselfs ehevrouw, luid volmagt alhier vertoont,
gelesen en van waerden erkend en hier agter ten protocollo deses gerigts geregistreerd. Verklaerende uit
hoofde van door opgemelde zijn principalen gedaene publique verkoop en ten vollen ontvangen
koopspenningen aan en ten erflijken profite van Jan Veldhuis en desselfs huisvrouw bij desen te cederen
en over te dragen het plaatsjen Snijders gelegen in het carspel Goor deses gerigts. Met alle desselver
onderhorige hooge en lage landerien, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als het gemelde zijn
principalen in eigendom beseten hebben. Verklaerende wijders zijn meergemelde principalen daervan te
onterven en de koper met de hare daer wederom aan te erven. Met belofte om desen koop, cessie, transport
en overdragt ten allen tijde te zullen staen wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na
regten verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voormelt dese neffens comparant
eigenhandig getekend en gesegeld.
Actum Goor den 26 januar 1804.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en G. Brukink persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Hendrik
Morsman of Plegt, Jan Dijkink en Hendrik Hoevink als voogden over de minderjaerige zoon van
wijlen Jan Hendrik Hoevink en Aaltjen Dijkink; voorts Willem Vrielink (Schorfhaar) en vrouw
Hendrika Plegt marito tutore. Verklaerende uit hoofde en ten overstaan van dese gerigte op den 1 nov.
1803 publique gedaene verkoop en aan dit gerigte ten vollen ontvangen koopspennningen ter somma
van f 170 aan en ten erflijken profite van Tonis Schepers (Hidders) te cederen en over te dragen den
zogenaemden Scholmans gaerden genaamd groot ongeveer 3 schepel gesaay in sijn bekende bepaling in
de boerschap Harke gelegen. En dit alles met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en in
diervoegen als verkoperen deselve in eigendom beseten hebben. Verklaarende wijders zig zelfs, haer pupil
en erfgenamen daervan te onterven en den koper met zijne erfgenamen daer wederom aan te erven bij
desen. Met belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staen wagten en
waren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde heb ik rigter
voormelt dese neffens comparanten eigenhandig getekend en gesegeld.
Goor den 25 febr. 1804.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en G. Breukink persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Hendrik
Morsman of Plegt, Jan Dijkink en Hendrik Hoevink als voogden over de minderjaerige zoon van
wijlen Jan Hendrik Hoevink en Aaltjen Dijkink; voorts Willem Vrielink (Schorfhaar) en vrouw
Hendrika Plegt marito tutore. Verklaerende uit hoofde en ten overstaan van dese gerigte op den 1 nov.
1803 publique gedaene verkoop en aan dit gerigte ten vollen ontvangen koopspennningen ter somma
van f 150 aan en ten erflijken profite van Jan Wiemerink (Morsman) bij desen te cederen en over te
dragen een parceel hooyland den Brinkmathe genaamd gelegen in de Harker meeden. En dit alles met
derselver lusten en lasten, regt en geregtigheeden, zo en in diervoegen als dezelve door verkoperen in
eigendom is beseten geweest. Met verklaering hun zelfs en hun pupil en erfgenaemen daervan te onterven
en den koper met de zijne daer wederom aan te erven in en door desen. Met belofte om desen koop, cessie,
transport en overdragt ten allen tijde te zullen staen wagten en waren voor alle evictie op en aanspraak als

na regten verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde heb ik rigter voormelt dese neffens comparanten
eigenhandig getekend en gesegeld.
Goor den 25 febr. 1804.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en G. Breukink persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Hendrik
Morsman of Plegt, Jan Dijkink en Hendrik Hoevink als voogden over de minderjaerige zoon van
wijlen Jan Hendrik Hoevink en Aaltjen Dijkink; voorts Willem Vrielink (Schorfhaar) en vrouw
Hendrika Plegt marito tutore. Verklaerende uit hoofde en ten overstaan van desen gerigte op den 1 nov.
1803 publique gedaene verkoop en aan dit gerigte ten vollen ontvangen koopspennningen ter somma f
320-10 aan en ten erflijken profite van Jan Hoestink in de beste forma regtens te cederen en over te
dragen ongeveer twee dagwerken hooyland gelegen in het Stokkumerbroek deses gerigts gelegen en
waervan de andere twee dagwerken aan Berent Wennink gehoord en jaerlijks met den selven word
omgehooid. En dit alles met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als het door
verkoperen in eigendom is beseten geweest. Verklaerende zij comparanten zig zelfs en haer pupil daervan
te onterven en den koper met de zijne erfgenaemen daer wederom aan te erven in en bij desen. Met belofte
om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staen wagten en waren voor alle
evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde heb ik rigter voormelt dese
neffens comparanten eigenhandig getekend en gesegeld.
Goor den 25 febr. 1804.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en G. Breukink persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Hendrik
Morsman of Plegt, Jan Dijkink en Hendrik Hoevink als voogden over de minderjaerige zoon van
wijlen Jan Hendrik Hoevink en Aaltjen Dijkink; voorts Willem Vrielink (Schorfhaar) en vrouw
Hendrika Plegt marito tutore. Verklaerende uit hoofde en ten overstaan van desen gerigte op den 1 nov.
1803 publique gedaene verkoop en aan den meede comparant Willem Vrielink en vrouw ten vollen
betaelde koopspenningen in minderinge van zijn erfportie uit desen boedel te pretendeeren en heeft
wegens zijn vrouwen ouderlijke erfportie, aan en ten erflijken profite van Derk Vrielink, te cederen en
over te dragen twee parcelen hooyland beide gelegen in de Harker meeden zijnde zamen groot twee
dagwerken; zijnde de eene genaamd Beumkes mathe wordende jaerlijks met Vinkers omgehooid en de
ander aan de Hemmelhorst gelegen en dit te zamen aangekogt voor f 95. Verklaerende de comparanten
haer zelfs en geseide haer pupil daervan te onterven ende koper voormeld met zijne erfgenaemen, met
derselver lusten en lasten, regt en geregtigheeden, daervan wederom aan te erven in en door desen. Met
belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staen wagten en waren voor
alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde heb ik rigter voormelt
dese neffens comparanten eigenhandig getekend en gesegeld.
Goor den 25 febr. 1804.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en Gerrit Breukink persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Hendrik
Morsman of Plegt, Jan Dijkink en Hendrik Hoevink als voogden over de minderjaerige zoon van
wijlen Jan Hendrik Hoevink en Aaltjen Dijkink; voorts Willem Vrielink (Schorfhaar) en vrouw
Hendrika Plegt marito tutore. Verklaerende uit hoofde en ten overstaan van desen gerigte op den 1 nov.
1803 publique gedaene verkoop ten overstaen van desen gerigte op den 1 nov. 1803 en daar aan ten vollen
betaalde koopspenningen en wel van een parceel de Weiden stukken genaamd groot ongeveer 3 schepel
ad f 225 en den Poelink gaarden genaamd groot ongeveer een schepel ad f 117, dus te zamen de somma
van f 342, beide in de boerschap Harke deses gerigts in zijn bekende bepaling gelegen en wel aan en ten
erflijken profite van Jan Poel of Kubben, te cederen en over te dragen voorengemelde beide stukken
lands. En dit alles met derselver lusten en lasten, regt en geregtigheeden, zo en in diervoegen als zij
comparanten hetselve in eigendom beseten hebben. Met verklaering haer zelven, haer pupil en

erfgenaemen daer van te onterven en den koper met zijne erfgenaamen daer wederom aen te erven in en
bij desen. Met belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staen wagten
en waren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde heb ik
rigter voormelt dese neffens comparanten eigenhandig getekend en gesegeld.
Goor den 25 febr. 1804.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Harmannus
Wolbers en desselfs huisvrouw Jenne Kuipers. Welke bekenden en verklaerden uit hoofde van gedaene
vekoop en ten vollen ontfangen koopspenningen ter summa van een duisend guldens aen en ten
erflijken profite van Bernardus ter Balkt en desselfs huisvrouw bij desen te cederen en over te dragen
het plaatsjen Boeswinkel kennelijk in het carspel Goor deses gerigts gelegen met desselfs hoge en lage
landerijen, houtgewassen en halve Luttikke Mensink Haer. Alles volgens coopbrief daer van opgerigt en
dit met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als zij comparanten tot hier aan toe
in eigendom beseten hebben. Met wijdere verklaring haer selven en haere erfgenamen daervan te onterven
ende kopers voormelt met de haere daer wederom aan te erven bij desen. Met belofte om desen koop,
cessie, transport en overdragt ten allen tijden te zullen staen wagten en waeren voor alle evictie op en
aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voormelt dese neffens
comparanten eigenhandig getekend en gesegeld.
Goor den 3 mey 1804.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren J. Meyers en Hendrik Stam persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Jan Heilersich en
desselfs huisvrouw Jenneken Kerkemeyer marito tutore. Welke bekenden en verklaerden uit hoofde van
gedaene verkoop en ten vollen ontfangen koopspenningen ter somma van vier hondert gulden vrij geld
aen en ten erflijken profite van Zwier Snellink en desselfs huisvrouw Geertruid Dijkink bij desen te
cederen en over te dragen een stuk lands groot ongeveer een mudde lands gelegen in den Noord esch
tusschen de landen van Kistemaker en Ovink en een gaerden in den Koekkoek groot ongeveer een half
mudde gesaay beide onder Markel gelegen. Zijnde het eerste parceel tiendbaer en dit alles verders met zijn
lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als zij comparanten hetzelve in eigendom
beseten hebben. Verklaerende wijders haer zelfs en haere erfgenamen daervan te onterven en den kopers
met de haere daer wederom aan te erven in en door dezen. Met belofte om desen koop, cessie, transport en
overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten
verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens proc. Wolter Jalink als
daertoe door comparanten in judicio gequalificeert, eigenhandig getekend en gesegeld.
Goor den 3 mey 1804.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Derk Oonk en Martinus Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erschenen is Jan Hendrik
Weischede als erfgenaam en boedelhouder van wijlen desselfs vaders en grootvaders nalatenschap. Welke
bekende en verklaerde uit hoofde van wijlen door desselfs vader Hermannus Weischede gedaene verkoop
en ten vollen betaalde cooppenningen ter somma van drie hondert gulden aan en ten erflijken profite
van Hendrikus Roesen bij desen te cederen en over te dragen een hooyland gelegen in de Harker
meeden in zijn bekende bepaling en het Schutten meeken genaamd groot een en eenvierde dagwerk. En
dit alles met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als het door comparantens
vader en grootvader in eigendom beseten is geweest. Met verklaering zig zelfs en erfgenaemen daervan te
onterven en den koper, desselfs huisvrouw en erfgenamen daer wederom aan te erven. Met belofte om
desen verkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waeren voor alle
evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt
dese neffens comparant eigenhandig getekend en gesegeld.
Goor den 6 mey 1804.

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Hermannus van de Sagekuile en Willem Grooten persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn
Harmen Broers en desselfs huisvrouw Jude Borkend marito tutore. Welke bekenden en verklaerden uit
hoofde van gedaene verkoop en ten vollen ontfangen kooppenningen ter somma van vier hondert
gulden volgens koopbrief daervan in dato den 23 mey deses jaers opgerigt, aan en ten erflijken profite
van Antoni Ooms verkogt te hebben het plaatsjen Wissink geleegen onder Markel bestaende in huis,
hoff, hoge en lage landerien, zo en in diervoegen als zij comparanten hetzelve in eigendom beseten
hebben en also aan haer comparanten de volle koopspenningen waaren betaalt. Doen zij bij desen aan den
koper voormelt van voorschreven plaatsjen landcedelijke cessie, transport en overdragt. En dit alles met
zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden zo en in diervoegen als zij comparanten het in eigendom
beseten hebben. Met verklaering haer zelfs en haer erfgenamen daervan te onterven en den koper met de
zijne daer wederom aan te erven in en door desen. Met belofte om desen koop, cessie, transport en
overdragt ten allen tijden te zullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten
verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig
getekend, gehandmerkt en gesegeld.
Goor den 2 juny 1804.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren D. Oonk en Jan ter Welle persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Hendrik Huiteman en
desselfs huisvrouw Diena Huitink (Rensink) tutore marito. Welken bekenden en verklaerden uit hoofde
van gedane verkoop ter somma van agt hondert gulden aan en ten erflijken profite van Harmen
Zentman (Sanderman) en desselfs huisvrouw bij desen te cederen en over te dragen haer eigen
toebehorende halve plaatsjen Huiten genaamd gelegen onder Markelo, met derselver hoge en lage
landerien en getimmertens daer op staande; voorts haeren gehelen inboedel des huises, paerden,
beesten, saadgewassen, niets daer van uitgesondert voor een somma van hondert en vijftig guldens.
Van welke voorschreven kooppenningen zij comparanten bekenden voldaan en betaalt te zijn zo en als bij
den koopbrief daervan opgerigt staat gemeld en waerbij meede is bedongen dat gemelde Harmen Zentman
en vrouw Janna Kremers verpligt en gehouden zullen zijn haer comparanten den tijd haeres levens te
onderhouden in eten, drinken, linnen en wollen en voorts voor zakgelt als daarbij meede staat
gespecificeerd. En voor welk onderhoud bij opgemelde koopbrief vermelt comparanten zig reserveeren
dat voorschreven verkogte goederen daervoor met den last der hypotheecq zullen zijn en blijven beswaard.
Doende zij comparenten derhalven bij desen van voorgemelde goederen op conditien voorschreven aan en
ten profite van gedagte Harmen Zentman en vrouw Janna Kremers landcedelijke cessie, transport en
overdragt. Haer comparanten van dese goederen zig daervan ontervende en de kopers met de haere daer
wederom aanervende. Met belofte van desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen
staan wagten en waren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In waerheids
oirconde hebbe ik dese neffens comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en gesegeld.
Goor den 16 aug. 1804.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Jan ter Welle en Martinus Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Berend
Kolkman en Philippus Driesen. Welke bekenden en verklaerden uit hoofde van gedaene verkoop en bij
haer comparanten ten vollen ontvangen koopspenningen ter somma van twee hondert en tachentig
gulden aan en ten erflijken profite van Arend [Boltehuis] bij desen te cederen en over te dragen
ongeveer een en een half dagwerk hooyland de Doorninckreise genaamd tusschen Broek Garrits huis
en de Bolksbeek in het Stokkemerbroek kennelijk gelegen. Alles volgens koopbrief daervan in dato den
29 july 1803 opgerigt. Verklaerende zij comparanten zig zelfs en haere erfgenaemen daervan te onterven
en den koper met zijn erfgenaemen met derzelver lusten en lasten, regt en geregtigheden, daer wederom
aan te erven bij desen. Met belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen
staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In waerheids

oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens H.B. van der Namer als daertoe door comparanten in
judicio gequalificeert, eigenhandig getekend en gesegeld.
Goor den 14 oct. 1804.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en Marten Oelen persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Jan Wevers en
desselfs huisvrouw Berendina Senkeldam tutore marito. Welke bekenden en verklaerden uit hoofde van
gedaene verkoop en bij haer ten vollen ontfangen coopspenningen ter somma van f 400 aan en ten
erflijken profite van Harmen Megelink en desselfs huisvrouw bij desen te cederen en over te dragen
een hooyland groot ongeveer drie dagwerken gelegen in het Stokkumerbroek tusschen de hooylanden
van Letink en Vrielink; zijnde hetzelve beswaerd met ordinaire verpondinge ad 30 stuiver jaerlijks, welke
alle jaar aan verkopers of de tijdelijke eigenaers van haer plaats Wevers betaalt moet worden. Wijders met
derselver lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als zij comparanten het in eigendom
beseten hebben. Met verklaering haer zelfs en haere erfgenaemen daervan te onterven en de kopers met de
haere daer wederom aan te erven in en door desen. Met belofte om desen koop, cessie, transport en
overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten
verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig
getekend, gehandmerkt en gesegeld.
Goor den 20 october 1804.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H. Bronninkreeff en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen is Carel ten Zijthoff so
voor zig zelfs als namens zijn comparant als aankoperen in den jaere 1802 bij publique veiling van dit
departement Overijssel geworden zijnde van het erve en goed Meerman in het carspel Goor deses gerigts
gelegen. Welke bekenden en verklaarden uit hoofde van gedaene verkoop en bij haar ten vollen ontfangen
koopspenningen aan en ten erflijken profite van Hendrikus Koning bij desen te cederen en over te
dragen drie stukken lands van gemelde erve Meerman zijnde het 6, 7 en 8 parceel bij de conditien
van verkoop waarop comparanten heeft aengekogt en gespecificeerd. Zijnde sjaars beswaard met ordinaire
verponding f 1-8-1 en ordinaire contributie f 0-10-1. Welke sjaars voor den verschijnsdag aan den
eigenaar van het recht van woonhuis van opgemelde erve betaalt moet worden om daervan selven in eene
massa ten comptoir te voldoen. En dit wijders met derselver lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en
in diervoegen als door comparanten is aangekogt geweest. Verklaerende comparanten hun zelfs daervan te
onterven en den koper met zijn erfgenaemen daer wederom aan te erven bij desen. Met belofte om desen
koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waren voor alle evictie op en
aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens
comparant pro se eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum Goor den 24 jann. 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H. Bronninkreeff en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen is Carel ten Zijthoff zo
voor zig zelfs als als namens zijn comparant als aankoperen in den jaere 1802 bij publique veiling van dit
departement Overijssel geworden zijnde van het erve en goed Meerman in het carspel Goor deses
gerigts gelegen. Welke bekende en verklaarde uit hoofde van gedaene verkoop en bij haar ten vollen
ontfangen koopspenningen aan en ten erflijken profite van Jan Hendrik te Meerman bij desen te
cederen en over te dragen een half mudde lands van voorschreven erve Meerman gelegen aan den
voetpad, zijnde het 13 parceel, zo als bij de conditien van verkoop waarop comparant dit zelve hebben
aangekogt staat gespecificeerd. Zijnde jaarlijks beswaerd met ordinaire verpondinge ad f 0-6-4 en
ordinaire contributie ad f 0-4-4. Welke jaarlijks voor den verschijnsdag aan den eigenaar van het
woonhuis van opgemelde erve betaelt moet worden om door den selven in eene massa ten comptoire te
voldoen. En dit verders met derselver lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als het
door comparanten is aangekogt geweest. Verklaerende comparanten hun zelfs daervan te onterven en den

koper met zijn erfgenaemen daer wederom aan te erven bij desen. Met belofte om desen koop, cessie,
transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waren voor alle evictie op en aanspraak als
na regten verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparant pro se
eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum Goor den 25 jann. 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H. Bronninkreeff en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen is Carel ten Zijthoff, zo
voor zig zelfs als mede voor desselfs comparant, dus als te zamen eigenaren en bij publique veilinge
aankoperen van het geheele erve en goed Meerman onder desen gerigte carspel Goor gelegen. Welke
bekende en verklaerde, zo voor zig zelfs als voor zijn meede comparant aan Alof ten Heggeler op
Bolscher te hebben overgedaen en dus wederom aan denselven hunne aandeelen te hebben verkogt in den
jaere 1802 het 2 en 3 parceel bij de coopsconditien waarop zij hetzelve hebben aangekogt gemeld. Zijnde
het 2 parceel de woninge de Bree genaamd met de daerbij gehorende landen en het 3 parceel het huis
en landen door Claas Mentink wordende bewoond, breeder bij opgemelde conditien gespecificeerd
zijnde. Het 2 parceel beswaard met ordinaire verpondinge ad f 8-0-0 en ordinaris contributie f 5-12-0. En
het 3 parceel ordinaris verpondinge f 5-10-0 en ordinaris contributie f 3-6-0. Welke verpondingen en
contributie jaeerlijks of wel ieder termijn de geregte halfscheid aan den eigenaar of bewoner van het huis
zijnde het 3 parceel voor ieder termijn moet betaald worden om in eene massa ten comptoire van den
ontvanger te kunnen worden besorgt. Zo als breder bij opgemelde conditien waerop comparant het van dit
departement hadden aangekogt staat gemeld. Voorts wijders met derselver lusten en lasten, regt en
geregtigheden zo en in diervoegen als hetzelve in eigendom beseten en aangekogt hebben. Met wijdere
verklaring dat zig zelfs en zijn comparant daervan onterfd en den koper Alof ten Heggeler met zijn
erfgenamen daer wederom aanervende in en bij desen. Met belofte om desen koop, cessie, transport en
overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waren voor alle evictie op en aanspraak als na regten
verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparant pro se
eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum Goor den 24 jann. 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H. Bronninkreeff en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen is Carel ten Zijthoff, zo
voor zig zelfs als namens zijn comparant al mede koperen in den jaere 1802 bij publique veiling van dit
departement Overijssel geworden zijnde van het erve en goed Meerman in het carspel Goor deses
gerigts gelegen. Welke bekende en verklaerde uit hoofde van gedaene verkoop en bij haer ten vollen
ontvangen kooppenningen aan en ten erflijken profite van Jacob ten Doeschot ofte desselfs weduwe en
erfgenaemen bij desen te cederen en over te dragen het 17 parceel zijnde boschland genaamd de
Strijpe, zijnde zamen groot 15 schepel gesaay, zo als bij de conditien van verkoop waeruit comparanten
het erve Meerman hebben aangekogt staat gespecificeerd. Zijnde jaerlijks beswaerd met ordinaris
verpondinge ad f 3-7-0 en ordinaris contributie f 2-11-0. Welke jaerlijks voor den verschijnsdag aan den
eigenaar van het woonhuis van opgemelde woonhuis betaalt moet worden om door derselven in eene
massa ten comptoire te voldoen. En dat wijders met derselver lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo
en in diervoegen als het door comparanten is aengekogt geweest. Verklarende comparant zig zelfs en zijn
comparant daervan te onterven en kopersche met de haere daer wederom aan te erven bij desen. Met
belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staen wagten en waeren voor
alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt
dese neffens comparant pro se eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum Goor den 24 jann. 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H. Bronninkreeff en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen is Carel ten Zijthoff, zo
voor zig zelfs als namens zijn comparant als aankopers in den jaere 1802 bij publique veilinge van dit

departement Overijssel geworden zijnde van het erve en goed Meerman in het carspel Goor deses gerigts
gelegen. Welke bekende en verklaerde uit hoofde van gedaene verkoop en bij haer ten vollen ontvangen
koopspenningen aan en ten erflijken profite van Jannes Colvoort bij desen te cederen en over te
draegen het 9 parceel den Spours kamp genaamd groot 3 schepel gesaay, zo als bij de conditien van
verkoop waerop comparanten het erve Meerman hebben aengekogt staat gespecificeerd. Zijnde jaarlijks
beswaerd met ordinaris verpondinge f 0-9-8 en ordinaris contributie f 0-6-8. Welke jaerlijks voor den
verschijnsdag aan den eigenaar van het woonhuis van opgemelde erve betaalt moet worden en door
denselver in eene massa ter comptoir te voldoen. En dit wijders met derselver lusten en lasten, regt en
geregtigheden, zo en in diervoegen als het door comparant en zijn comparant is aangekogt geweest.
Verklarende comparant zig zelfs en zijn comparant daervan te onterven en koper met zijne erfgenamen
daer wederom aan te erven bij desen. Met belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen
tijde te zullen staen wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparant pro se eigenhandig getekend en
gesegelt.
Actum Goor den 29 jann. 1805.
Wij leden uitmakende de Magistraat der stad Arnhem doen cond en certificeeren bij dezen dat voor ons
gecompareert en erscheenen is juffrouw Johanna Helena te Raa weduwe van den heer Samuel van
Riemsdijk geadsisteerd met Hendrik Willem Brouwer als rechtens in de beste en bestendigste forme
rechtens te constitueeren en volmagtig te maaken, doende zulks kragt en mids deezen, den rentmeerster
Evert Broeker woonende te Zutphen. Ten einde om voor en namens de comparante te ontvangen van
Hendrik Wissink en zijn huisvrouw Grietjen Hesselink woonende te Markelo, de helft des
koopspenningen van het aan hen verkogte erve en goed Wissink. Voorts om na ontvangst van
opgemelde koopspenningen te erscheynen voor den richter van Keedingen waaronder Markelo is
gehoorende en aldaar met de meede geintresseerde aan voornoemde kooperen Hendrik Wissink en
Grietjen Hesselink echtelieden en erven, te transporteren en op te draagen het erve en goed Wissink
genaamd met al het daar onder gehoorende getimmerte, hoff, bouw en weidelanden en de daarbij en
onderhoorende rechten en geregtigheden, kennelijk geleegen in de provincie van Overijssel gerichte van
Kedingen kerspel en buurschap Markelo; zijnde leenhoorig geweest ofte nog aan den huize en heerlijkheid
Almelo. Mitsgaders deezen aangaande alles meer te doen en te laaten geschieden wat der zaake nooddruft
mogt koomen te vereisschen en de comparanten zelve prasent zijnde zoude kunnen moogen en moeten
doen. Alles met magt van substitutie, belofte van ratihabitie en indemniteyt en verdere naam rechten
gewoonlijk en noodzaakelijke clausulen, mids den geconstitueerden ter zijner tijd doe behoorlijke
reekening en reliqua daaop stipuleerende. S.A.L. In waarheids oirconde hebben wij ons stads secreet zegel
hier onder doen drukken en deezen door een onzer secretarien laaten subscribeeren.
Actum Arnhem den 10 december 1804.
Extract uit het signaat van den dorpe Meeteren.
Wij Otto Pieter Verwey schout en Aard Cornelis de Kock en Jan van Vrouwerf gerigtsmannen van den
dorpe Meeteren tuyge dat voor ons compareerde mejuffrouw Jacoba Geertruyd te Raa weduwe van
Jacobus Geers, geadsisteerd met haare schoonzoon den weleerwaarde heer Gerrit Jan Schothorst
predikant alhier als rechtens. En verklaarde in de beste en bestendigste forma rechtens te constitueeren en
volmagtig te maaken, doende zulks kragt en mits deezen, den heer Evert Broeke woonende te Zutphen.
Ten einde om voor en namens comparante te ontfangen van Hendrik Wissink en zijn huisvrouw
Grietjen Hesselink woonende te Markelo, de helft des koopspenningen van het aan hun verkogte erve
en goed Wissink; voorts om na ontfangst van opgemelde koopspenningen te erschijnen voor den richter
van Kedingen waar onder Markelo is gehoorende en aldaar met de meede geintresseerde aan voornoemde
kooperen Hendrik Wissink en Grietjen Hesselink echtelieden te transporteeren en op te draagen het erve
en goed Wissink genaamd, met al het daar onder gehoorende getimmerte, hoff, bouw en weylande en de
daarbij en onder gehoorende rechten en gerechtigheeden kennelijk geleegen in de provintie van Overijssel
gerichte van Kedingen kerspel en buurschap Markelo. Zijnde leenhoorig geweest ofte nog aan den huize

en heerlijkheid Almelo. Met magt van substitutie en beloften van ratihabitie en verder als na rechten mits
de geconstitueerde ter zijner tijd doe behoorlijk rekening en reliqua.
Aldus deeze onze letteren gegeeven int jaar onzes Heeren duyzent agt hondert en vijf, den vijftiende
january.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren
borgermeester G. Verbeek en Harmen Jan ter Hofste perzoonlijk gecompareerd en erscheenen is den heer
E. Broeker in qualiteit als volmagt van juffrouw Jacoba Geertruid te Raa weduwe van de heer
Jacobus Geers, mitsgaders juffrouw Johanna Helena te Raa weduwe van den heer Samuel van
Riemsdijk, luid volmagten voor de Magistraat der stad Arnhem en den schout van het dorp Meteren op
comparant gepasseerd, alhier vertoond, geleezen en van waarden erkent en ten protocollo hier agter
geregistreerd. Welke bekend en verklaarde uit hoofde van gedaane verkoop en bij hem comparant voor
opgemelde zijn principalinne ten vollen ontfangen kooppenningen aan en ten erffelijken profite van
Hendrik Wissink en zijn huisvrouw Grietjen Hesselink bij deezen te cedeeren en over te draagen
zijne principalinne eigendommelijke erffe en goed Wissink genaamd met die daar onder gehoorende
hooge en laage landerijen, hooylanden en getimmertens daarop staande in dezen gerigte boerschap
Markelo kennelijk geleegen. Zijnde vanouds leenhoorig geweest aan den huize Almelo, andersins vrij en
allodiaal, exemt heeren lasten. Wijders met zijn lusten, lasten, regt en geregtigheeden, zoo en in
diervoegen als het door zijne principaalinnen in eigendom is bezeeten geweest. Verklaarende comparant
zijn meergemelde principaalinnen daarvan te onterffen en de kooperen met haare erfgenaamen daar
wederom aan te erffen in en door deezen. Met belofte om deeze koop, cessie, transport en overdragt ten
allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als erfkoops regt is. Des ten
oirconde heb ik rigter voormeld deeze nevens comparant eigenhandig geteekent en gezegeld.
Markelo den 8 febr. 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Hendrik te Rouwenhorst en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Albert
Nijkamp en vrouw Fenneken Hendriks tutore marito. Welke bekenden en verklaarden uit hoofde van
gedaane verkoop en bij haar comparanten ten vollen ontfangen kooppenningen aan en te erflijken profijte
van Derk Slagman en deszelfs huisvrouw woonagtig onder Haarle, te cedeeren en over te draagen
vier dagwerken hooyland den Kerkenmeyers maate genaamd met de daar aan geleegen Scholte
maate ongeveer zes dagwerk, beide onder Markelo deezes gerichts kennelijk geleegen. Verklaarende zij
comparanten haar zelfs en hunne erfgenaamen daarvan te onterven en de koopers met de haare daar
wederom aan te erven door deezen. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen
tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In
waarheids oirconde hebbe ik richter voornoemd deeze neffens H.B van der Namer als daartoe door
comparanten in judicio gequalificeerd, eigenhandig geteekend en gezegeld.
Goor den 12 maart 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Hendrik te Rouwenhorst en Derk Mennegat perzoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Jan ten
Zenkeldam en deszelfs huisvrouw Johanna Zwierink marito tutore. Welke bekenden en verklaarden uit
hoofde van gedaanen verkoop en bij haar ten vollen ontfangene kooppenningen ter summa van drie
hondert vijf en zeventig gulden aan en ten erflijken profijte van Jan Nijland en deszelfs huisvrouw bij
deezen te cedeeren en over te draagen den zoogenaamden Nieuwen kamp groot ongeveer 6 schepel
gezaay kennelijk geleegen in het karspel Goor naast het land van Gerrit Jan ten Zenkeldam. En dit alles
met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden, zoo en in diervoegen als zij comparanten en haare
voorzaaten hetzelve in eigendom bezeeten hebben. Met verklaaring zig zelfs en erfgenaamen daarvan te
onterven en de kooperen met de haare daar wederom aan te erven in en bij deezen. Onder belofte deezen
koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en
aanspraak als na rechten verpligt. Des ten oirconde heb ik richter voornoemd deeze neffens comparanten

eigenhandig geteekend en gezegeld.
Goor den 23 maart 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H. ten Rouwenhorst en H.B. van der Namer persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Gerrit
Rosedom en huisvrouw Jenneken Wilbers marito tutore. Welke bekenden en verklaerden met haeren
schoonzoon Arend Klosters en (tweede) huisvrouw Hendrika Klein Ikkink een koopcontract hebben
ingegaan en gesloten over de halfscheid van haere goederen, zo vaste als meubilaire goederen,
waervan de andere halfscheid op den 13 juny 1795 bij huwelijks voorwaarden aan gemelde haeren
schoonzoon en desselfs overleden vrouwe en comparantes dochter Geertruy Rosedom te hebben
overgegeven en bij opgevolgde huwelijks voorwaerde den 29 april 1803 tusschen denselven en zijn
huisvrouw Hendrika Klein Ikkink. Verder geinsereerd op conditien als volgt. Dat zij comparanten
bekennen en verklaeren aan denselven haeren schoonzoon Arent Klosters en Hendrika Klein Ikkink haer
voorscheven vaste goederen en nog door haar in eigendom beseten aan derselver verkogt te hebben voor
eene somma van seven hondert gulden, segge f 700. En den inboedel des huises, zo paerden, beesten,
wagens, ploeg en voorts alles wat onder den inboedel mag gerekend worden voor een somma van
vier hondert guldens, segge f 400. Voor welke coopspenningen de kopers voormelt zullen gehouden en
verpligt zijn .... de ouders in den tijd haerer levens in onderhoud te voorzien ......... Ook zal een bedrag
dienen te worden uitgekeerd aan comparantens ongehuwde kinderen Jan en Hendrika Rosedom .......... zo
haer verders bij houwelijksvoorwaerde van den 13 juny 1795 nader bij houwelijks voorwaerde en van den
29 april 1803 geinsereerd is .... Verklarende comparanten op conditie voorschreven zelfs en haere
erfgenaemen daarvan te onterven en de koperen daer wederom aan te erven bij desen. Met belofte om
desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waren zo als na regten
verpligt. ................ in dien geval eenige restitutie der kooppenningen zal kunnen of mogen vorderen, dan
alleen de halfscheid van het geene zo als dan aan zijn andere kinders hiervoren gemeld mogten hebben
uitbetaalt. Wijl afgesproken is dat de andere halfscheid door koperen uit de aan haar overgegeven
goederen der houwelijks voorwaarde van den 13 juni 1795 zullen moeten betaelt worden. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens verkopers en kopers eigenhandig getekend en
gesegeld.
Goor den 25 mey 1805. (slecht leesbaar)
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren B.C. Hofmeyer en H.B. van der Namer perzoonlijk gecompareerd en erscheenen sijn Jan
Diekman en desselfs huisvrouw Geertruy Kruider marito tutore. Welke bekenden en verklaerden uit
hoofde van gedaene verkoop en bij haer comparanten ten vollen ontvangen en aan haer betaelde
koopspenningen aan en ten erflijken profite van Gerrit Esterholt en desselfs huisvrouw Geesken
Bonke bij desen te cederen en over te dragen haer eigendommelijke plaatsjen Dijkman genaamd met
zijn onderhorige landerien, getimmertens daerop staande, zo en in diervoegen als zij comparanten hetzelve
in eigendom beseten hebben en kennelijk in het Markelerbroek deses gerigts gelegen. Alles volgens
koopbrief daervan den 2 july 1804 opgerigt. Zijnde hetzelve vrij en allodiaal exemt heeren lasten.
Verklaerende zij comparanten haer zelf en haere erfgenaamen daervan te onterven en de kopers met de
haere met derselven lusten en lasten, regt en geregtigheden daer wederom aen te erven bij desen. Met
belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waeren voor
alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voormeld
dese neffens comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en gesegeld.
Actum Goor den 27 mey 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Derk Oonk en H.B. van der Namer persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Hendrik Bennink
en desselfs huisvrouw Geertruy Olthoff marito tutore. Welke bekenden en verklaerden uit hoofde van
gedaene verkoop en bij haer comparanten ten vollen ontvangen koopspenningen ter summa van vier

hondert en vijftig gulden aan en ten erflijken profite van Gerrit Rengerink en desselfs huisvrouw
woonagtig op de Brunshorst bij desen te cederen en over te dragen haer eigendommelijke hooyland
ongeveer twee dagwerk kennelijk in de buurschap Stokkum deses gerigts gelegen, zuidwaards aan het
Gelselaarsche broek, oostwaards aan Gerrit Rengerink zijn eigen goed, noordwaards aan Harperink slag,
westwaards aan Hogelaar slag tot aan den opworp. Zijnde jaerlijks beswaerd met ordinaire verpondinge
met eenen gulden en tien stuivers. Alles volgens koopbrief daervan op den 10 juny deses jaers opgerigt.
Verklaerende comparanten haer zelfs en haere erfgenaemen daervan te onterven en den de kopers
voormeld en derselver erfgenaemen daer wederom met derselver lusten en lasten, regt en geregtigheden,
aan te erven bij desen. Met belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen
staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Des ten oirconde hebbe ik
rigter voornoemd dese neffens comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en gesegeld.
Actum Goor den 10 juny 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.J. ter Hofste en Hermannus van de Sagekuile persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn
Berent Teunis Gorkink en desselfs huisvrouw Diena Schutten tutore marito. Welke bekenden en
verklaarden uit hoofde van gedaene verkoop en haer comparanten ten vollen ontvangen koopspenningen
ter summa van f 150 aan en ten erflijken profite van Wolter Stoelhorst en desselfs huisvrouw bij desen
te cederen en over te dragen een stuk bouwland den Kranenbree genaamd gelegen in den Markelschen
esch groot ongeveer 3 schepel gesaay, zijnde dit zelve jaerlijks beswaerd met ordinaire verpondingen ad f
0-12-0 en ordinaire contributie f 0-6-0. En dit verders met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo
en in diervoegen als zij comparanten het in eigendom beseten hebben. Verklaerende comparanten haer
zelfs en haere erfgenaamen daervan te onterven ende kopers met de haere daer wederom aan te erven bij
desen. Met belofte om desen verkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten
en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik
rigter voornoemd dese neffens den eersten comparant als daertoe door zijn vrouw in judicio gequalificeerd
om mede voor haer te tekenen en te zegelen, eigenhandig getekend en gesegeld.
Goor den 26 juny 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Derk Oonk en H.B. van der Namer persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Albert Kottink
(Berkenbos) en desselfs huisvrouw. Welke bekenden en verklaerden uit hoofde van gedaene verkoop en
ten vollen ontvangen koopspenningen ter summa van f 487 aan en ten erflijken profite van Antoni
Ooms en desselfs huisvrouw bij desen te cederen en over te dragen een kampjen land gelegen onder
Markelo in zijn bekende bepaling door haer zelfs wordende beseten en gebruikt geweest en waer thans
nog haer huisken op staat en daer afgebroken moet worden en dit alles met zijn lusten en lasten, regt
en geregtigheden, zo en in diervoegen als zij comparanten het in eigendom beseten hebben. Met
verklaering haer en haere erfgenamen daervan te onterven en de koperen met de haere daer wederom aan
te erven door desen. Met belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen
staen wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Des ten oirconde hebbe ik
rigter voornoemd dese neffens den eersten comparant als daertoe mede voor zijn vrouw gequalificeerd om
voor haer te tekenen en te zegelen, eigenhandig getekend en gezegeld.
Goor den 13 july 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Derk Oonk en H.B. van der Namer persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Albert Kottink
(Berkenbos) en deszelfs huisvrouw Lamberdina Kottink (Zomers) marito tutore. Welke bekenden en
verklaarden uit hoofde van gedaane verkoop en bij haar ten vollen ontfangene koopspenningen ter
summa van een hondert guldens aan en ten erflijken profijte van Jan Hendrik Kuipers (Breukink op
Reinds) en deszelfs huisvrouw bij deezen te cedeeren en over te draagen een stukjen bouwland groot
ongeveer drie schepel gezaay zijnde tiendbaar en geleegen tusschen de landen van Groot Meyerink en

Leuvelman in den Noord esch onder Markelo. En verders met zijn lusten en lasten, regt en
geregtigheeden, zoo en in diervoegen als zij comparanten het in eygendom bezeeten hebben. Verklaarende
zij comparanten haar zelfs en haar erfgenaamen daarvan te onterven en de koopers met de haare daar
wederom aan te erven bij deezen. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen
tijde te zullen staan wagten en whaaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt. S.A.L. In
waarheids oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens comparanten eigenhandig geteekend,
gehandmerkt en gezegeld.
Goor den 20 july 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Gerrit Jan van Heek en H.B. van der Namer persoonlijk in den gerichte erscheenen zijn Garrit
Hulbers en deszelfs huisvrouw Aaltjen ten Bos, Garrit ten Bos en huisvrouw Teune Meddeler, Jan
ten Bos en huisvrouw Gerridina Aalbrink, Jan van de Haar en huisvrouw Clara ten Bos en Egbert
Bekkink en huisvrouw Hendrika ten Bos. Zijnde zij comparantinnen geadsisteerd met haare mans als
mombaaren te zamen erfgenaamen van wijlen haar moeder Trijntjen ter Borch. Welke bekenden en
verklaarden uit hoofde van gedaane publicque verkoop en bij haar ten vollen ontfangene koopspenningen
ter summa van een hondert drie en zeventig gulden vrij geld aan en ten erflijken profijte van
Hendrica Kwak weduwe wijlen Hendrikus Warmelink en Anthony Hartgerink te cedeeren en over te
draagen een huisjen en daarbij gehoorende hof of land staande en geleegen binnen Markelo tusschen
de huizen van de eerst gemelde koopersche en dat van Hendrik Stam. Verklaarende comparanten haar
zelfs en haare erfgenaamen daarvan te onterven ende kooperen voormeld en haare erfgenaamen met
derzelver lusten en lasten, regt en geregtigheeden, daar wederom aan te erven bij deezen. Met belofte om
deesen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en whaaren voor alle
evictie op en aanspraak als na rechten verpligt. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens
meede comparant Garrit Hulbers, als daartoe meede door de overige comparanten in judicio
gequalificeerd om voor haar meede te teekenen en zegelen, eigenhandig geteekend en gezegeld.
Goor den 6 augustus 1805.
Op 7 aug. 1805 verkopen Gerrit Hegeman en Janna Kuipers (op Lentfers in Elsen) met medefamileden
Kuipers een stuk grond in Enter aan Gerrit van den Berg.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Marten Rouwenhorst en J.H. ten Zijthoff persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Berent van
Buuren en Abram Lodeweges als meede erfgenaemen van wijlen Elisabeth Lodeweges weduwe van
Bartelt Freriksen, in desen de rato caverende voor haer overige meede erfgenaemen van gemelde
weduwe voormelt. Welke bekenden en verklaerden uit hoofde van gedaene verkoop en ten vollen
ontvangen kooppenningen aan en ten erflijken profite van Hendrik Kosters en desselfs huisvrouw bij
desen te cederen en over te dragen een huis en gaerden gelegen in Markelo deses gerigts den Potsen
genaamd, zo en in diervoegen als het door genoemde weduwe Freriksen in eigendom is beseten geweest
en door haar comparanten en meede erfgenaemen is aangeerfd. En dit alles met zijn lusten en lasten, regt
en geregtigheden. Verklaerende zig zelfs en mede erfgenamen daervan te onterven ende kopers met de
haere daer wederom aan te erven. Met belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde
te zullen staan wagten en waren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Des ten oirconde
heb ik, mede H.B. van der Namer door comparanten daertoe gequalificeerd, eigenhandig geteekend en
gesegeld.
Actum Goor den 15 sept. 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Jannes Potman en Hendrik Beltman persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Hendrik Costers
en desselfs huisvrouw Aaltjen Lodeweges marito tutore. Welke bekenden en verklaarden uit hoofde van
gedaene verkoop en ten vollen ontvangen koopspenningen aan en ten erflijken profite van Berend

Fokkers en desselfs huisvrouw Jenneken Kuipers bij desen te cederen en over te dragen een huis en
gaerden gelegen in Markelo den Potsen genaamd. Zo en in diervoegen als zij comparanten hetzelve van
de executeuren van wijlen Bartelt Freriksen hebben aangekogt. Verklaerende comparanten haer zelfs en
haere erfgenaemen 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 zullen staen wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Des
ten oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens comparanten getekend, gehandmerkt en gesegeld.
Harke den 19 sept. 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Derk Oonk en H.B. van der Namer persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Jannes
Bronninkreeff op Klein Kolhoop en desselfs huisvrouw Janna Wolfs tutore marito. Welke bekenden
en verklaerden uit hoofde van gedaene verkoop en bij haer comparanten ten vollen ontvangen
koopspenningen aan en ten erflijken profite van Hendrik de Wilde woonagtig te Enter bij desen te
cederen en over te dragen een stuk bouwland gelegen in den Enter esch tusschen de landen van Jannes
de Wilde en Hendrikus Drosten, groot ongeveer een mudde gesaay. En dit alles met zijn lusten en lasten,
regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als zij comparanten het in eigendom beseten hebben.
Verklaerende zij comparanten haer zelfs en haere erfgenaamen daervan te onterven en den koper met zijne
erfgenaemen daer wederom aanervende bij desen. Met belofte van desen koop, cessie, transport en
overdragt ten allen tijde te zullen staen wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten
verpligt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voormelt dese neffens comparanten eigenhandig
getekend, gehandmerkt en gesegeld.
Goor den 24 november 1805.
Copia
Extract uit het register der besluiten van den Raad van Finantien in het Departement Overijssel.
Maandag den 4 nov. 1805.
Gelesen eene missive van den ontvanger van Twenthe in dato den 24 oct. jl daer bij ter voldoening aen de
aanschrijving van den 15 bevorens, berigtende dat de kooppenningen in den jaere 1804 in Twenthe
verkogte nationale Domeinen van alle ten zijnen kantore zijn voldaan. Is goedgevonden als nu de richter
van Kedingen aen te schrijven en te auctoriseren om aan de na te meldene kopers behoorlijk transport te
doen van de navolgende parcelen.
Aan Egbert Costers de tiende uit Roerkink en de tiende uit Megeldink in Elsen.
Aen T. Lokamp de tiende uit Boddendijk te Enter.
Aan D. van Reasfeldt de tiende uit Groot en Klein Letink voor zo verre tiendbaer zijn gelegen in Elsen.
En zal hiervan bij extract deses aan voorgenoemde rigter worden kennis gegeven.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat volgens resolutie van den Raad
van Finantien van het departement van Overijssel in dato den 4 nov. jl gelast ben om aan de kopers der
tienden van de Nationale Domeinen in den jaere 1804 aangekogt, te doen landcedelijke cessie, transport
en overdragt zo en als met meerderen uit gemelde resolutie hier agter geregistreerd is te erzien. En also
van den Groten en Klein Letinks tiende voor so verre tiendbaer zijn gelegen in de boerschap Elsen deses
gerigts en koper is geworden den HWGGestr Heer Derk Joachim Willem Jan Baron van Raesfeldt
en daer voor de kooppenningen aan den ontvanger van Twenthe voldaen en betaald hebbende. Zo is het
dat ik ondergetekende rigter voormeld en assessoren Harmen Jan ter Hofste en Hermannus van de
Sagekuile aen opgemelde Heer van Raesfeld bij desen van voorschreven tiende uit Groot en Klein Letink
van gerigtswegen doe landcedelijke cessie, transport en overdragt en verklaerende daervan de Domeinen
te onterven en den heer koper meergemelt met derselver erfgenaemen met zijn lusten en lasten, regt en
geregtigheden, zo en in diervoegen als deselve door dit gewest ofte onder de Domeinen in eigendom is
beseten geweest, daer wederom aan te erven bij desen. Met belofte om desen koop, cessie, transport en
overdragt ten allen tijde zal worden gecaveerd voor alle evictie op en aenspraak zo en als na regten

behoord. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese eigenhandig getekend en gesegeld.
Goor den 26 nov. 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat volgens resolutie van den Raad
van Finantien van het departement van Overijssel in dato den 4 nov. jl gelast ben om aan de kopers der
tienden van de Nationale Domeinen in den jaere 1804 aangekogt, zo ver onder dit gerigte zijn gelegen, te
doen landcedelijke cessie, transport en overdragt zo en als met meerderen uit gemelde resolutie hier agter
geregistreerd is te erzien. En alzo van den tienden gaande uit Megeldink in Elsen gelegen, koper
geworden is Egbert Kosters woonagtig te Almelo en daervan de volle koopspenningen aen den
ontvanger van Twenthe voldaen en betaald hebbende. Zo is het dat ik ondergetekende rigter voornoemd
en assessoren Harmen Jan ter Hofste en Hermannus van der Sagekuile aan opgemelde Egbert Kosters van
voorschreven tiende landcedelijke cessie, transport en overdragt. Verklaerende daervan desen lande of
Domeinen te onterven en den koper voormeld met derselver erfgenaemen met zijn lusten en lasten, regt en
geregtigheden daer wederom aan te erven bij desen. Met belofte om desen koop, cessie, transport en
overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waeren voor alle evictie zo als na regten behoord. In
waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese getekend en gesegeld.
Goor den 26 nov. 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Jacob Oosterkamp en Jan Maathman persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Albert Stam op
Cotterman. Welke bekenden en verklaerde wegens door hem comparant gedaene verkoop en ten vollen
ontvangen kooppenningen ter somma van f 200 aan en ten erflijken profite van zijn
stiefschoonzoonTonis van Holten en vrouw bij desen te cederen en over te dragen een vierde gedeelte
van het plaatsjen Borkent kennelijk onder desen gerigte boerschap Elsen gelegen. Met de daerbij
behorende landen alsmede een vierde part van twee hooylanden in Markelerbroek gelegen, geheel
groot agt dagwerken naast de landen van Loos en Ribber de [Westmaat] genaamd van welker plaats
terwijl eenvierde part comparants vrouw en de overige halfscheid aan Hendrik Stam gehoord.
Verklaerende comparant zig zelfs en zijne erfgenaemen daervan te onterven ende kopers met de haare
daer wederom met derselver lusten en lasten, regt en geregtigheden, aan te erven bij desen. Met belofte
om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waeren voor alle
evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Zijnde voorts meede gecompareerd des comparants
huisvrouw Jenneken Cottermans onder adsistentie van hem comparant en heeft verklaerd in
bovengemelde verkoop betreft genoegen te nemen en daer in te consenteren. Des ten oirconde hebbe ik
rigter voornoemd dese neffens Hermannus van de Sagekuile als daertoe door comparant in judicio
gequalificeerd voor hem te tekenen en te zegelen.
Elsen den 5 dec. 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waren H. Molenkolk en Lammert Plasman persoonlijk compareerden en erscheenen zijn Jan Plas en
deszelfs huisvrouw Ale Letink tutore marito. Welke bekenden en verklaarden aan haaren neef Berend
Hendrik Bloemers verkogt te hebben het plaatsjen den Plas kennelijk in de boerschap Elsen deezes
gerichts geleegen met die daar onder en bij gehoorende landen voor een somma van vijf hondert gulden.
Voor welke kooppenningen zij comparanten met gezeiden kooper overeen zijn gekomen dat haar in plaats
van die in gelde te voldoen den tijd haares levens in eeten en drinken, linnen en wollen kleeding zal
hebben te onderhouden en na overlijden ter eerlijken begraffenisse zal hebben te besteeden; zoo als den
kooper die in judicio meede gecompareerd is heeft aangenomen, daar aan te zullen voldoen en waar voor
gemelde plaatsjen wel expres zal zijn en blijven verbonden. En wanneer onverhoopt hetzij bij verschot
van den kooper ofte ander toeval het mogte gebeuren dat aan dit onderhoud niet mogte worden voldaan en
nagekoomen, zullen verkoopers hetzij dit beide ofte een van hun mogten believen vrij staan opgemelde
plaatsjen weder na haar te neemen. Verklaarende zij comparanten op conditien als gemeld meergemelde
plaatsjen aan den kooper voorschreven met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, te cederen en

over te draagen. Met verklaaring haar zelfs en haar erfgenaamen daarvan te onterven en den kooper met
de zijne daar wederom aan te erven. Met belofte om deesen koop, cessie, transport en overdragt ten allen
tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt. 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, eigenhandig geteekend en
gegezeld, gelijk dit meede door den kooper geteekend en gezegeld is.
Elsen den 11 dec. 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Derk Oonk en H.B. van der Namer persoonlijk gecompareerd en erscheenen is de heer J.W.
Schutte als executeur van den boedel en nalaatenschap van wijlen den heer H. ten Hengel en wijlen
ehevrouw Cicilia de Bruin, de rato caveerende voor zijn meede executeuren de heeren en mr. J.J.
Schmauss en H. van Arendsberg. En welke bekende en verklaarde in zijn opgemelde qualiteit wegens
door hem comparant en zijn meede executeuren voormeld gedaane verkoop en ten vollen ontfangen
koopspenningen aan en ten erflijken profijte van Harmen Jan ter Hofstee en vrouw woonagtig te Goor,
te cedeeren en over te draagen het plaatsjen Wiemerink geleegen onder Markelo deezes gerichts met
die daarbij en onder gehoorende hooge en laage landerijen, getimmertens daarop staande en wel zoo en in
diervoegen als gemelde plaatsjen door gedagte wijlen H. ten Hengel en ehevrouw in eygendom is
bezeeten geweest en voormaals bij executie uit den boedel van Hendrik Wiemerink (Sligman) is
aangekogt. Verklaarende comparant de erfgenaamen van opgemelde wijlen H. ten Hengel en ehevrouw
daarvan te onterven en de koopers voormeld met derzelver lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, daar
wederom aan te erven bij deezen. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen
tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt. Des ten
oirconde hebbe deeze neffens comparant geteekend en gezegeld.
Goor den 14 december 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat den koopman A. Kuit op den 7
december jl bij executoriale distractie kooper geworden is van twee hooylanden kennelijk onder
Marculo deezes gerichts geleegen, het eene Kerkemeyers meeken groot vier dagwerken en het ander de
Schotermaate genaamd groot 6 dagwerken, toebehoord hebbende aan Albert Nijkamp en vrouw
woonagtig te Holten en daarvan op den 12 dec. daaraan volgende tot finaalen kooper benoemd heeft
den heer mr Jan Willem Tichler en ehevrouw Roselina Budde en alzoo volgens ontfangen missive,
zoo namens den koopman A. Kuit als executant in deezen geweest zijnde, als aan den heer J.W. Tichler
voormeld geinformeert zijnde dat de kooppenningen ad f 900 door laatstgemelde heer Tichler met een
afgegeeven handschrift aan de eerst gemelde als executant, waren voldaan en betaald en aan mij verzogt
hebbende dat van opgemelde twee hooylanden van gerichtwegen de landcedelijke cessie, transport en
overdragt mogte gedaan worden, welke amptshalve niet hebbe moogen of kunnen weigeren. Zoo is het dat
ik ondergeteekende richter voormeld en assessoren H.J. ter Hofstee en H. van der Sagekuile bij deezen
van meergemelde twee hooylanden de Schote en Kerkemeyers maate genaamd van gerichtswegen aan
gemelde heer mr J.W. Tichler en ehevrouw R. Budde doen landcedelijke cessie, transport en overdragt.
Verklaarende daarvan de gexecuteerdens A. Nijkamp en vrouw te onterven en den heer kooper en
ehevrouw met derzelver lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, daar wederom aan te erven bij deezen.
Met belofte dat deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde door den executant zal worden
gecaveerd voor alle evictie op en aanspraak zoo en als na rechten behoord. Des ten oirconde hebbe ik
richter meergemeld deeze geteekend en gezegeld.
Goor den 20 december 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Harmannus van de Sagekuile en H.B. van der Namer persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn
Harmen Jan ter Hofstee en deszelfs huisvrouw Johanna Blankvoort marito tutore. Welke bekenden en
verklaarden uit hoofde van gedaane verkoop en bij haar comparanten ten vollen ontfangen

koopspenningen, waarvoor bij deezen waren quiteerende, aan en ten erflijken profijte van Arent Jan
Sligman thans woonachtig te Zutphen, bij deezen te cedeeren en over te draagen het plaatsjen
Wiemerink genaamd kennelijk onder Marculo deezes gerichts geleegen en bestaande in huis en gaarden
groot ongeveer zeven schepel gezaay als meede drie stukken lands in de Potkampen te zamen groot
vijftien schepel, zijnde tiendbaar; een stukke lands in den Koekkoek groot ongeveer drie schepel en dan
nog twee hooylanden, het eene geleegen bij den Vossebeld groot twee dagwerken en het andere bij het
Wolfsgoor in het Markelerbroek groot vijf dagwerk. En dit alles met zijn lusten en lasten, recht en
gerechtigheeden zoo en in diervoegen als zij comparanten hetzelve in eigendom hebben bezeeten en door
haar van de executeuren van den boedel van wijlen den heer H. ten Hengel en ehevrouw is aangekogt en
op den 14 deezer is overgedraagen. Verklaarende comparanten haar zelfs en haare erfgenaamen daarvan te
onterven en den kooper voormeld met zijn erfgenaamen daar wederom aan te erven bij deezen. Met
belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en whaaren
voor alle evictie op en aanspraak zoo en als erfkoops recht is. Des ten oirconde hebbe ik richter voormelde
deeze neffens comparanten eigenhandig geteekend, gehandmerkt en gezegeld.
Goor den 24 december 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Jan Hendrik Weischede en Anthony Kroon persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Garrit
Effink en Berend Reeff gesworens der markte Elsen de rato caverende voor haer mede gesworens.
Welke bekenden en verklaarden en met consent en approbatie van den heer markenrigter en verdere
goedsheeren van gedagte markte aan Jan Letink in het Elsenerbroek verkogt te hebben een stuk land
in zijn bekende bepaling tusschen de landen van Wissink en Jan Hobbelink in het Elsenerbroek gelegen,
groot ongeveer . schepel en also daervan de volle kooppenningen hadde voldaen en betaald en doen zij
aan denselven bij desen landcedelijke cessie, transport en overdragt van voorschreven stuk land.
Verklaerende de markte Elsen te onterven en de koper met zijne erfgenaemen met derselver lusten en
lasten, regt en geregtigheden, daer wederom aen te erven bij desen. Met belofte om desen koop, cessie,
transport en overdragt ten allen tijde te zullen staen wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als
na regten verpligt. Des ten oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens den eersten comparant als
daer toe door zijn vrouw in judicio gequalificeerd om voor haer mede te tekenen en te zegelen,
eigenhandig getekend en gesegeld.
Goor den 24 december 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Berend
Teunis Gorkink en desselfs huisvrouw Diena Schutten. Welke bekenden en verklaarden uit hoofde van
gedaene verkoop en bij haar ten vollen ontvangen koopspenningen aan en ten erflijken profite van Gerrit
Bouwhuis en vrouw te cederen en over te draegen een hooyland het Groote slag genaamd in de Slege
agter Lonink naast het land van Stokkinkreeff gelegen groot 2 dagwerken. En dit alles met zijn lusten en
lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als hetzelve door haer comparanten in eigendom beseten
is geweest. Verklaerende haer zelfs en haere erfgenaemen daervan te onterven en de kopers met de haere
daer wederom aen te erven bij desen. Met belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen
tijde te zullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Des ten
oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens den eersten comparant als daertoe door zijn vrouw in
judicio gequalificeerd om voor haer meede te tekenen en te segelen, eigenhandig getekend en gesegeld.
Goor den 29 december 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Hermannus van de Sagekuile en Berend Jan ter Hofste persoonlijk gecompareerd en erschenen
zijn Garrit Bouwhuis en desselfs huisvrouw Janna Eikels marito tutore. Welke bekenden en
verklaarden uit hoofde van gedaene verkoop en ten vollen ontvangen koopspenningen aan en ten erflijken
profite van Jannes Potman en desselfs huisvrouw Fenneken Sligmans, te cederen en over te dragen

een hooyland groot drie dagwerken gelegen in het Markelsche broek tusschen de hooylanden van
Tibben, de Pastorien land en dat van G. Stokkentreeff en het Apengoor genaamd. En dit alles met zijn
lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als comparanten het in eigendom beseten
hebben en bij den koopbrief van den 6 januar 1804 opgerigt nader gemeld. Verklaerende zij comparanten
haar zelfs en haere erfgenaemen daervan te onterven en de kopers met de haere daer wederom aan te
erven. Met belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en
waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Des ten oirconde hebbe ik rigter voormeld
dese neffens comparanten getekend, gehandmerkt en gesegeld.
Goor den 30 dec. 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Arent Esendam
zoo voor zig zelfs als bij in dispositie van deszelfs huisvrouw Catharina Nijhuis waarvoor bij deezen
de rato caveerd. Verklaarende uit hoofde van gedaane verkoop en ten vollen ontvangen koopspenningen
aan en ten erflijken profijte van Gerrit Esendam en vrouw te cedeeren en over te draagen een
hooymaate groot ongeveer twee dagwerk geleegen in het Elsenerbroek naast het hooyland van Gerrit
Beumers ter eene zijde en aan de andere zijde naast dat van koopers land. En dit alles met zijn lusten en
lasten, recht en gerechtigheid, zoo en in diervoegen als comparant en zijn huisvrouw in eigendom
bezeeten hebben. Verklaarende zig zelfs en zijne erfgenaamen daarvan te onterven en de koopers met de
haare daar wederom aan te erven bij deezen. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt
ten allen tijde te zullen staan wagten en whaaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt.
Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens comparant eigenhandig geteekend en gezegeld,
gelijk deeze meede door des comparantens huisvrouw ten blijke dat dit transport meede op haar last door
gezeide haar man is gepasseerd, eigenhandig geteekend en gezegeld is.
Goor den 30 december 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Arent Esendam
zoo voor zig zelfs als meede voor deszelfs huisvrouw Catharina Nijhuis, waar voor bij deezen wegens
derzelver in dispositie de rato caveerd. Verklaarende uit hoofde van gedaane verkoop en ten vollen
ontvangen kooppenningen aan en ten erflijken profijte van Jannes ten Bronninkreeff en deszelvs
huisvrouw bij deezen te cederen en over te draagen het plaatsjen Klein Kolhoop geleegen in het
Elserbroek met die daar onder en bij gehoorende hooge en laage landerijen, zoo en in diervoegen als
comparant en huisvrouw hetzelve in eigendom bezeeten hebben en door den kooper in huur of pagt is
gebruikt en bewoond geweest. Verklaarende comparant zig zelfs, zijne vrouw en erfgenaamen daarvan te
onterven en de koopers met de haare met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden daar wederom aan
te erven bij deezen. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen
staan wagten en whaaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt. Des ten oirconde hebbe
ik richter voormeld deeze neffens comparant eigenhandig geteekend en gezegeld, gelijk deeze meede door
comparantens huisvrouw ten blijke dat dit transport door gezegde haar man meede op haar last is gedaan,
geteekend en gezegeld is.
Goor den 30 december 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Arent Esendam
zoo voor zig zelfs als meede voor deszelfs huisvrouw Catharina Nijhuis waarvoor bij deezen wegens
deszelfs in dispositie de rato caveerd. Verklaarende uit hoofde van gedaane verkoop en ten vollen
ontvangen koopspenningen aan en ten erflijken profijte van Garrit Beumers en vrouw te cedeeren en
over te draagen twee dagwerk hooyland de Kleine Osseweide genaamd kennelijk in het Enterbroek
naast de Groote Osseweide geleegen. En dit alles met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, zoo
en in diervoegen als het door comparant en vrouw in eigendom bezeeten is geweest. Met verklaaring haar

zelvs en haare erfgenaamen daarvan te onterven en de koopers met de haare daar wederom aan te erven bij
bij deezen. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan
wagten en whaaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt. Des ten oirconde hebbe ik
richter voormeld deeze neffens comparant eigenhandig geteekend en gezegeld, gelijk deeze meede door
comparantens vrouw ten blijke dat dit transport meede op haar last door gezeide haar man is geschied,
geteekend en gezegeld.
Goor den 30 december 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Jacobus Bleeken en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Jacobus Arentzen (uit
Goor) zoo voor zig zelvs en als vader en wettige voogd van zijne minderjaarige kinders, voorts
boedelhouder van zijn wijlen vrouws nalaatenschap. Welke bekende en verklaarde wegens gedaane
verkoop en ten vollen ontvangen koopspenningen ter som van hondert en vijftig gulden welke
geemployeerd heeft tot betaaling van schulden bij het leven van zijn wijlen vrouw gemaakt, aan en ten
erflijken profijte van de hr. Oortwinus Holsheimer en deszelvs huisvrouw juffrouw Helena Leferink,
te cedeeren en over te draagen een hooyland kennelijk in de Harker meeden deezes gerichts geleegen
naast het hooyland van de koopers geleegen. En dit alles met zijn lusten en lasten, recht en
gerechtigheeden zoo en in diervoegen als hij comparant en zijn wijlen vrouw het in eigendom bezeeten
hebben. Verklaarende comparant zig zelve en zijne erfgenaamen daarvan te onterven en de koopers met
de haare daar wederom aan te erven. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen
tijde te zullen staan wagten en wharen voor alle evictie op en aanspraak zoo als rechten verpligt. 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 geteekent en
gezegeld.
Goor den 31 december 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Tonis Bloemers
en deszelvs huisvrouw Jenne E(e)ftink marito tutore. Welke bekenden en verklaarden uit hoofde van
gedaane verkoop en bij haar ten vollen ontvangen kooppenningen aan en ten erflijken profijte van
Berent Lonink te Markelo te cedeeren en over te draagen het plaatsjen Broekmans onder Markelo
deezes gerichts geleegen met die daar onder en bij gehoorende landen, zoo en in diervoegen als zij
comparanten hetzelve in eigendom bezeeten hebben. Verklaarende haar zelvs en haare erfhgenaamen
daarvan te onterven en den kooper met de zijne daar wederom aan te erven bij deezen. Met belofte om
dezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en whaaren voor alle
evictie op en aanspraak als na rechten verpligt. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens
comparanten eigenhandig geteekend, gehandmerkt en gezegeld.
Goor den 31 december 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Jannes ter Look
(Plasman) en huisvrouw Teune van de Worse tutore marito. Welke bekenden en verklaarden uit hoofde
van gedaane verkoop en bij haar ten vollen ontvangen kooppenningen ter somma van een hondert
gulden volgens daarvan op een zegel van drie gulden opgerichten en alhier vertoonden koopbrief van
heeden dato, aan en ten erflijken profijte van Jan Hendrik te Wurse verkogt te hebben haar eigen
toebehoorende stuk land het Gaarden stukke genaamd en een hooylandjen groot ongeveer een en
een half dagwerk, beide kennelijk onder Harke geleegen, waarvan bij deezen aan de koopers voormeld
doende landsedelijke cessie, transport en overdragt. Verklaarende haar zelfs en haar erfgenaamen daarvan
te onterven en de koopers met de haare met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, zoo als zij
hetzelve in eigendom bezeeten hebben en daar wederom aan te erven. Met belofte om deezen koop, cessie,
transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als

na rechten verpligt. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens comparanten eigenhandig
geteekend en gehandmerkt en gezegeld.
Goor den 16 april 1806.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Hermannus van de Sagekuile en Nadus Rouweler persoonlijk gecompareerd en erscheenen is
Berend Egberts. Welke bekende en verklaarde wegens voor ongeveer agt dagen geleeden gedaane
verkoop en ten vollen ontvangen koopspennningen ter somma van hondert gulden aan en ten erflijken
profijte van Harmen Kooyers (Overbeek), bij deezen te cedeeren en over te draagen een hoekjen
hooyland groot ongeveer een dagwerk de Agterste maat genaamd geleegen bij het Westervlier
tusschen Dijkink en Wennink land. En dit alles met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, zoo en
in diervoegen als hij comparant het in eigendom bezeeten heeft. Verklaarende comparant zig zelvs en zijn
erfgenaamen daarvan te onterven en en den kooper met de zijne daar wederom aan te erven bij deezen.
Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en
waaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt. Des ten oirconde hebbe ik richter
voornoemd deeze eigenhandig neffens comparant geteekend en gezegeld.
Goor den 31 may 1806.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Hermannus van de Sagekuile en H. Smits persoonlijk gecompareerd zijn Garrit Huiskes
(Hendertink) en vrouw Harmina Philipsborg tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens op
heeden ingegaane koop en bij haar ten vollen ontvangen of voor haar betaalde kooppenningen ter som
van drie hondert agt en veertig gulden aan en ten erfelijken profijte van Jan Philipsborg en deszelvs
huisvrouw bij deezen te cedeeren en over te draagen haar huis en gaarden geleegen in Harke het
Huiskes genaamd, als meede een stuk land in den esch tusschen Immink land. Verklaarende comparanten
haar zelfs en haare erfgenaamen daarvan te onterven ende koopers met de haare met zijn lusten en lasten,
recht en gerechtigheeden, daar wederom aan te erven bij deezen. Met belofte om deezen koop, cessie,
transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als
na rechten verpligt. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld 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 7 juny 1806.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Hermannus van de Sagekuile en B. Meenhuis persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn
Berend Fokkers en deszelfs huisvrouw Jenneken Kuipers tutore marito. Welke bekenden en
verklaarden wegens in den afgelopen jaare 1805 gedaane verkoop en bij haar ten vollen ontvangen
kooppenningen ter som van 240 gl aan en ten erflijken profijte van Wolf Pagerach en deszelfs
huisvrouw Rachel Andries te cederen en over te draagen een huis en hoffjen geleegen te Markel
tusschen de huizen van Gerrit Jan van Heek en Berent Gorkink. En dit alles met zijn lusten en lasten, recht
en gerechtigheeden, zoo en in diervoegen als zij comparanten hetzelve in eygendom bezeeten hebben.
Verklaarende comparanten haar zelfs en haare erfgenaamen daarvan te onterven en de koopers met de
haare daar wederom aan te erven bij deezen. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt
ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt.
Des ten oirconde hebbe ik richter voornoemd deeze neffens comparanten eigenhandig geteekent en
gezegeld.
Goor den 27 aug. 1806.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Jan Kremers en Hendrik Landewers persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Tonis Schottink.
Welke bekende en verklaarde wegens op gisteren gedaane verkoop en bij hem ten vollen ontvangen

koopspenningen ter som van zeven en negentig gulden aan en ten erflijken profijte van Berend
Schottink te cedeeren en over te draagen een stuk land groot ongeveer drie schepel geleegen in de
Woerd boerschap Stokkum. En dit alles met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, zoo en in
diervoegen als comparant het in eigendom bezeeten heeft en voor eenige jaaren uit den boedel van
Welmer heeft aangekogt. Verklarende comparant zig zelvs en zijne erfgenaamen daarvan te onterven en
den kooper met de zijne daar wederom aan te erven bij deezen. Met belofte om deezen koop, cessie,
transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als
na rechten verpligt. Des ten oirconde hebbe ik richter voornoemd deeze neffens H. van de Sagekuile als
daartoe door comparant in judicio gequalificeerd om voor hem te teekenen en te zegelen, eygenhandig
geteekent en gezegeld.
Actum Stokkum den 29 augustus 1806.
Wij wethouders der stad Amsterdam certificeeren dat voor ons gecompareert is Jan Brouwer junior
woonende binnen deeze stad. En verklaarde te constitueeren en magtig te maaken den heer Lodewijk
Nehrkorn woonachtig op den huize te Grimberg bij Rijssen in Overijssel speciaalijk omme in naam van
hem comparant te compareeren voor den gerechte aldaar en te doen gerechtelijke cessie, transport en
overdragt aan en ten behoeve van den heer Barend van Sichem woonende te Deventer van een
boerenpaats het erve Zwaverink, staande en geleegen in de boerschap Elzen bij Rijssen voornoemd. En
zulks op dezelve conditien waarop gemelde boerenplaats en erve aan hem comparant door de provintie
van Overijssel is getransporteert, de kooppenningen te ontvangen en daar voor te quiteeren. Verders
belofte van vrijwaringe te doen en daar voor zijn comparants persoon en goederen te verbinden, als meede
ook het consenteeren en het nazien der belastingregister en voorts ter zake voormeld alles verder en
meerder te doen en verrichten wat naar rechten en costume locaal zal worden gerequireerd en hij
comparant aldaar zelve present zijnde zoude kunnen en moogen doen; alles met magt van substitutie,
belofte en approbatie en verband als naar rechten. Des ten oirconde deezer stede zegel ter zaake hier onder
gedrukt en door een onzer secretarissen onderteekend.
Actum in Amsterdam den 18 september 1806.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren burgmr J. Vincent en Jan Janzen persoonlijk gecompareerd en erscheenen is de heer Lodewijk
Nehrkorn als gevolmagtigde van de heer Jan Brouwer junior, luid volmagt voor de wethouders der stad
Amsterdam op den heer comparant gepasseert, alhier vertoond en van waarden erkend en hier agter ten
prothocollo deezes gerichts geregistreerd. Welke bekende en verklaarde wegens door opgemelde zijn heer
principaal in deezen jaare 1806 gedaane verkoop en ten vollen ontvangen kooppenningen aan en ten
erflijken profijte van de heer Barend van Sichem te cedeeren en over te draagen het erve en goed
Zwooferink in zijn bekende bepalingen in de boerschap Elsen deezes gerichts geleegen, met die daar
onder gehoorende hooge en laage landerijen zoo en in diervoegen als heer comparants principaal van
deeze provintie of departement heeft aangekogt. Verklaarende zijn gemelde principaal en erfgenaamen
daarvan te onterven en den kooper voormeld met de zijne daar wederom met derzelver lusten en lasten,
recht en gerechtigheden, daar wederom bij deezen aan te erven. Met belofte om deezen koop, cessie,
transport en overdragt ten allen tijde te zulle staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als
na rechten verpligt. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens heer comparant geteekend
en gezegeld.
Rijssen den 15 october 1806.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en Harmen Leetink persoonlijk gecompareerd ende erscheenen is Hendrika
Rierink weduwe van wijlen Berent Rierink (ter Plegt) in deezen geadsisteerd met Harmannus van de
Sagekuile als haaren verkooren en van gerichtswegen toegelaaten mombaer. Dewelke bekende en
verklaarde wegens op heeden ingegaane koopcontract haaren neeff Jan Harmen ten Bos en deszelfs
huisvrouw Willemina Vruwink haar eygendommeijke plaatsjen Rierink genaamd geleegen in de

boerschap Stokkum deezer gerichts, met de daar onderhoorige hooge en laage landerijen, zaadgewassen
daarop staande; waarvan volgens vertoonde quitantie de verpondinge over 1806 is betaald. Voorts den
geheelen inboedel des huizes, paarden, beesten, wagen, ploeg en hetgeen verder tot den inboedel des
huizes behoort en dit alles voor een summa van agt hondert guldens. Van welke kooppenningen de
koopers tot haaren laste zullen neemen zoodaane summa van vijf hondert guldens als zij comparante en
haar wijlen man van wijlen Hendrik Roelvink hebben genegotieerd en opgenomen en zig voorts zullen
verpligten over het overschot der penningen ter summa van drie hondert guldens haar comparante den tijd
haares levens te moeten onderhouden in eeten en drinken, linnen en wollen, zoo en al het huis vermag en
bovendien jaarlijks en alle jaaren ten haaren gebruik te moeten bezaayen, mesten en bebouwen een half
mudde lands de Heege genaamd, het welk zij comparante jaarlijks en alle jaaren voor zakgeld zal kunnen
en moogen trekken zoo en als den aankooper Jan Harmen te Bos meede de rato caverende voor zijn
absente huisvrouw verklaard deezen verkoop invoegen voorschrevene aan te neemen en zig verbind
gemelde zijn moey voor den overschot der kooppenningen den tijd haares levens te zullen onderhouden.
En dat hier vooren gemelde stukke lands ten haaren gebruike te zullen bemesten, bebouwen en bezaayen.
En zoo in het een of ander nalaatig mogte blijven daar aan te voldoen, zal het haar verkoopersche vrij
staan deezen verkoop ten allen tijde tot erkentenisse des gerichts, mits aan hem in dien val
schadeloosstelling doende, ten allen tijde zal kunnen en moogen reclameeren. Verklaarende comparante
invoegen voorschreven van opgemelde goederen bij deezen te doen landcedelijke cessie, transport en
overdragt. Verklaarende zij comparante haar zelfs en haare erfgenaamen daarvan te onterven en de
koopers voormeld met haare erfgenaamen met derzelver lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, daar
wederom aan te erven bij deezen. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen
tijde te zullen staan wagten en waren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt. S.A.L. In
waarheids oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens comparantes mombaar, welke zij daartoe in
judicio gequalificeert heeft om meede voor haar te teekenen en te zegelen, eygenhandig geteekend en
gezegeld heeft. Gelijk dit meede door den kooper Jan Harmen ten Bos meede namens zijn huisvrouw
eigenhandig geteekend en gezegeld is geworden.
Actum Stokkum den 15 maart 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat bij resolutie van den Raad van
Finantien in het departement Overijssel in dato den 31 maart jl gelast ben aan de kooperen van de
Nationaale Domeinen in den jaare 1805 aangekogt en in dit gerichte geleegen van gerichtswegen te doen
transport en overdragt. Zoo is het dat ik richter voornoemd en assessoren H.B. van der Namer en Derk
Oonk kragt voorschreven resolutie, zoo als hier agter ten prothocolle deezes gerichts geregistreerd staat,
aan den HoogWelGeb Gestr Heer D.J.W.J. Baron van Raesfelt bij deezen doe landcedelijke cessie,
transport en overdragt van het 8e parceel op den 15 oct. 1805 aangekogt, zijnde de Loink tiende in Elsen
geleegen. Verklaarende kragt voorschreven resolutie deeser lande daarvan te onterven en den heer kooper
met zijne erfgenaamen daar wederom met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, aanervende. Met
belofte zoo en als na landrechte behoort. Des ten oirconde hebbe deeze geteekend en gezegeld.
Goor den 30 april 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat bij resolutie van den Raad van
Finantien in het departement Overijssel in dato den 31 maart jl gelast ben aan de kooperen van de
Nationaale Domeinen in den jaare 1805 aangekogt en in dit gericht geleegen namens den lande te doen
transport en overdragt. Zoo is het dat ik richter voornoemd en assessoren H.B. van der Namer en Derk
Oonk kragt voorschreven resolutie, zoo als hier agter ten prothocolle deezes gerichts geregistreerd staat
aan de heer Engbert Kosters te Almelo bij deezen doe landcedelijke cessie, transport en overdragt van
het 9e parceel op den 15 oct. 1805 aangekogt, zijnde de Everdink tiende in Elsen geleegen.
Verklaarende kragt voorschreven resolutie deezen lande daarvan te onterven en den kooper met zijn
erfgenaamen daar wederom met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, aanervende. Met belofte
zoo en als na landrechte behoort. Des ten oirconde hebbe deeze geteekend en gezegeld.
Goor den 30 april 1807.

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat bij resolutie van den Raad van
Finantien in het departement Overijssel in dato den 31 maart jl gelast ben aan de kooperen van de
Nationaale Domeinen in den jaare 1805 aangekogt en in dit gericht geleegen namens den lande te doen
transport en overdragt. Zoo is het dat ik richter voornoemd en assessoren H.B. van der Namer en Derk
Oonk kragt voorschreven resolutie, zoo als hier agter ten prothocolle deezes gerichts geregistreerd staat
aan Jurriaan ten Doesschate woonachtig te Goor bij deezen doe landcedelijke cessie, transport en
overdragt van het 10e parceel op den 15 oct. 1805 aangekogt, zijnde de Effink tiende in Elsen geleegen
uitgenomen het Reeff kampjen en de smalle tiende. Verklaarende kragt voorschreven resolutie deezen
lande daarvan te onterven en den kooper met zijn erfgenaamen daar wederom met zijn lusten en lasten,
recht en gerechtigheeden, aanervende. Met belofte zoo en als na landrechte behoort. Des ten oirconde
hebbe deeze geteekend en gezegeld.
Goor den 30 april 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat bij resolutie van den Raad van
Finantien in het departement Overijssel in dato den 31 maart jl gelast ben aan de kooperen van de
Nationaale Domeinen in den jaare 1805 aangekogt en in dit gericht geleegen namens den lande te doen
transport en overdragt. Zoo is het dat ik richter voornoemd en assessoren H.B. van der Namer en Derk
Oonk kragt voorschreven resolutie, zoo als hier agter ten prothocolle deezes gerichts geregistreerd staat
aan de heer Engbert Kosters te Almelo bij deezen doe landcedelijke cessie, transport en overdragt van
het 11e parceel op den 15 oct. 1805 aangekogt, zijnde den Boesink tiende in Elsen geleegen.
Verklaarende kragt voorschreven resolutie deezen lande daarvan te onterven en den kooper met zijn
erfgenaamen daar wederom met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, aanervende. Met belofte
zoo en als na landrechte behoort. Des ten oirconde hebbe deeze geteekend en gezegeld.
Goor den 30 april 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat bij resolutie van den Raad van
Finantien in het departement Overijssel in dato den 31 maart jl gelast ben aan de kooperen van de
Nationaale Domeinen in den jaare 1805 aangekogt en in dit gericht geleegen namens den lande te doen
transport en overdragt. Zoo is het dat ik richter voornoemd en assessoren H.B. van der Namer en Derk
Oonk kragt voorschreven resolutie, zoo als hier agter ten prothocolle deezes gerichts geregistreerd staat
aan Jan Huiskes en Jan Hendrik Barvede bij deezen doe landcedelijke cessie, transport en overdragt
van het 12e parceel op den 15 oct. 1805 aangekogt, zijnde den Tedenbrink tiende in Elsen geleegen.
Verklaarende kragt voorschreven resolutie deezen lande daarvan te onterven en den kooper met zijn
erfgenaamen daar wederom met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, aanervende. Met belofte
zoo en als na landrechte behoort. Des ten oirconde hebbe deeze geteekend en gezegeld.
Goor den 30 april 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat bij resolutie van den Raad van
Finantien in het departement Overijssel in dato den 31 maart jl gelast ben aan de kooperen van de
Nationaale Domeinen in den jaare 1805 aangekogt en in dit gericht geleegen namens den lande te doen
transport en overdragt. Zoo is het dat ik richter voornoemd en assessoren H.B. van der Namer en Derk
Oonk kragt voorschreven resolutie, zoo als hier agter ten prothocolle deezes gerichts geregistreerd staat
aan Jannes Tusveld te Rijssen bij deezen doe landcedelijke cessie, transport en overdragt van het 13e
parceel op den 15 oct. 1805 aangekogt, zijnde den Bloemertinks tiende in Elsen geleegen. Verklaarende
kragt voorschreven resolutie deezen lande daarvan te onterven en den kooper met zijn erfgenaamen daar
wederom met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, aanervende. Met belofte zoo en als na
landrechte behoort. Des ten oirconde hebbe deeze geteekend en gezegeld.
Goor den 30 april 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat bij resolutie van den Raad van

Finantien in het departement Overijssel in dato den 31 maart jl gelast ben aan de kooperen van de
Nationaale Domeinen in den jaare 1805 aangekogt en in dit gericht geleegen namens den lande te doen
transport en overdragt. Zoo is het dat ik richter voornoemd en assessoren H.B. van der Namer en Derk
Oonk kragt voorschreven resolutie, zoo als hier agter ten prothocolle deezes gerichts geregistreerd staat
aan de heer Jan Dikkers te Rijssen bij deezen doe landcedelijke cessie, transport en overdragt van het
14e parceel op den 15 oct. 1805 aangekogt, zijnde den Thijoinks tiende in Elsen geleegen. Verklaarende
kragt voorschreven resolutie deezen lande daarvan te onterven en den kooper met zijn erfgenaamen daar
wederom met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, aanervende. Met belofte zoo en als na
landrechte behoort. Des ten oirconde hebbe deeze geteekend en gezegeld.
Goor den 30 april 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H. Jalink en Hermannus van de Sagekuile persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Garrit
Plasman (Vruwink) en Maria Nijhuis ehelieden marito tutore. Welke bekenden en verklaarden wegens
voor ongeveer agt weeken geleeden gedaane verkoop en bij haar comparanten voor haar betaalde volle
kooppenningen ad twee hondert gulden f 200 aan en ten erflijken profijte van Garrit Peterman en
deszelfs huisvrouw bij deezen te cedeeren en over te draagen het plaatsjen den Plas genaamd
geleegen in Stokkum bestaande in een huisjen en daarbij geleegen gaarden en grond, als meede een stuk
bouwland in den Stokkumer esch groot ongeveer vier schepel tusschen de landen van de Weerd en Scholte
in 't Hoff geleegen. Waarvan volgens vertoonde quitantie de verpondinge en contributie over 1806 is
voldaan. Verklaarende comparanten haar zelfs en haare erfgenaamen daarvan te onterven en de koopers
met de haare met derzelver lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, daar wederom aan te erven. Met
belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren
voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt. Des ten oirconde hebbe deeze neffens
comparanten eigenhandig geteekend, gehandmerkt en gezegeld.
Goor den 6 juny 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen is de heer J.W.
Schutte als gevolmagtigde van den heer W. Umbgroven in qualiteit als rentmeester der stad Deventer,
luid volmacht hierbij vertoond en hier agter ten prothocollo deezes gerichts geregistreerd. Welke bekende
en verklaarde wegens door opgemelde zijn heer principaal in de maand april jl gedaane publique verkoop
en ten vollen betaalde kooppenningen ad tachentig gulden, zegge f 80, aan en ten erflijken profijte van
Hendrik Jalink en Garrit Scholten te cedeeren en over te draagen den zoogenaamden Vrielink tiende
geleegen in Harke deezes gerichts en gehoord hebbende aan het Groote Capittel der stad Deventer.
Verklaarende comparant meergemelde stad of capittel daarvan te onterven en de koopers met haare
erfgenaamen daar wederom met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, aan te erven. Met belofte
dat deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde zal worden gecaveerd voor alle evictie op en
aanspraak als na rechten behoord. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens comparant
geteekend en gezegeld.
Goor den 31 july 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen is de heer J.W.
Schutte als gevolmagtigde van den heer W. Umbgroven in qualiteit als rentmeester der stad Deventer,
luid volmacht hierbij vertoond en hier agter ten prothocollo deezes gerichts geregistreerd. Welke bekende
en verklaarde wegens door opgemelde zijn heer principaal in de maand april jl gedaane publique verkoop
en ten vollen betaalde kooppenningen ter somma van hondert en vijftig gulden, zegge f 150, aan en ten
erflijken profijte van Hendrik Jalink en Garrit Scholten te cedeeren en over te draagen de tiende uit
de Welle in Harke deezes gerichts en gehoord hebbende aan het Groote Capittel der stad Deventer.
Verklaarende comparant meergemelde stad of capittel daarvan te onterven en de koopers met haare

erfgenaamen daar wederom met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, aan te erven. Met belofte
dat deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde zal worden gecaveerd voor alle evictie op en
aanspraak als na rechten behoord. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens comparant
geteekend en gezegeld.
Goor den 31 july 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen is de heer J.W.
Schutte als gevolmagtigde van den heer W. Umbgroven in qualiteit als rentmeester der stad
Deventer, luid volmacht hierbij vertoond en hier agter ten prothocollo deezes gerichts geregistreerd.
Welke bekende en verklaarde wegens door opgemelde zijn heer principaal in de maand april jl gedaane
publique verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter somma van een hondert gulden f 100 aan
en ten erflijken profijte van den heer J.H. van der Wijck tot Stoevelaar, te cederen en over te draagen
den zoogenaamden Rijkerdink tiende geleegen in de boerschap Harke deezes gerichts en behoord
hebbende onder het Groote Capittel der stad Deventer. Verklaarende comparant de meergemelde stad of
capittel daarvan te onterven en den heer kooper met zijne erfgenaamen daar wederom met zijn lusten en
lasten, recht en gerechtigheeden, aan te erven. Met belofte dat deezen koop, cessie, transport en overdragt
ten allen tijde zal worden gecaveerd voor alle evictie op en aanspraak als na rechten behoord. Des ten
oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens comparant geteekend en gezegeld.
Goor den 31 july 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen is de heer J.W.
Schutte als gevolmagtigde van den heer W. Umbgroven in qualiteit als rentmeester der stad
Deventer, luid volmacht hierbij vertoond en hier agter ten prothocollo deezes gerichts geregistreerd.
Welke bekende en verklaarde wegens door opgemelde zijn heer principaal in de maand april jl gedaane
publique verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter somma van twee hondert en tachentig
gulden, zegge f 280, aan en ten erflijken profijte van den heer J.H. van der Wijck tot Stoevelaar, te
cederen en over te draagen den zoogenaamden Wissink tiende geleegen in de boerschap Harke deezes
gerichts en behoord hebbende onder het Groote Capittel der stad Deventer. Verklaarende comparant de
meergemelde stad of capittel daarvan te onterven en den heer kooper met zijne erfgenaamen daar
wederom met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, aan te erven. Met belofte dat deezen koop,
cessie, transport en overdragt ten allen tijde zal worden gecaveerd voor alle evictie op en aanspraak als na
rechten behoord. Des ten oirconde hebbe ik richter voornoemd deeze neffens comparant geteekend en
gezegeld.
Goor den 31 july 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen is de heer J.W.
Schutte als gevolmagtigde van den heer W. Umbgroven in qualiteit als rentmeester der stad
Deventer, luid volmacht hierbij vertoond en hier agter ten prothocollo deezes gerichts geregistreerd.
Welke bekende en verklaarde wegens door opgemelde zijn heer principaal in de maand april jl gedaane
publique verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter somma van zeventig gulden f 70 aan en ten
erflijken profijte van den heer J.H. van der Wijck tot Stoevelaar, te cederen en over te draagen de
tiende gaande uit de Kleine of Luttekke Plegt in Harke deezes gerichts geleegen en behoord hebbende
onder het Groote Capittel der stad Deventer. Verklaarende comparant de meergemelde stad of capittel
daarvan te onterven en den heer kooper met zijne erfgenaamen daar wederom met zijn lusten en lasten,
recht en gerechtigheeden, aan te erven. Met belofte dat deezen koop, cessie, transport en overdragt ten
allen tijde zal worden gecaveerd voor alle evictie op en aanspraak als na rechten behoord. Des ten
oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens comparant geteekend en gezegeld.
Goor den 31 july 1807.

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen is de heer J.W.
Schutte als gevolmagtigde van den heer W. Umbgroven in qualiteit als rentmeester der stad
Deventer, luid volmacht hierbij vertoond en hier agter ten prothocollo deezes gerichts geregistreerd.
Welke bekende en verklaarde wegens door opgemelde zijn heer principaal in de maand april jl gedaane
publique verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter somma van drie hondert gulden f 300 aan
en ten erflijken profijte van den heer J.H. van der Wijck tot Stoevelaar, te cederen en over te draagen
de tiende gaande uit de Groote Plegt in de boerschap Harke deezes gerichts geleegen en behoord
hebbende onder het Groote Capittel der stad Deventer. Verklaarende comparant de meergemelde stad of
capittel daarvan te onterven en den heer kooper met zijne erfgenaamen daar wederom met zijn lusten en
lasten, recht en gerechtigheeden, aan te erven. Met belofte dat deezen koop, cessie, transport en overdragt
ten allen tijde zal worden gecaveerd voor alle evictie op en aanspraak als na rechten behoord. Des ten
oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens comparant geteekend en gezegeld.
Goor den 31 july 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen is de heer J.W.
Schutte als gevolmagtigde van den heer W. Umbgroven in qualiteit als rentmeester der stad
Deventer, luid volmacht hierbij vertoond en hier agter ten prothocollo deezes gerichts geregistreerd.
Welke bekende en verklaarde wegens door opgemelde zijn heer principaal in de maand april jl gedaane
publique verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter somma van een hondert gulden f 100 aan
en ten erflijken profijte van den heer J.H. van der Wijck tot Stoevelaar, te cederen en over te draagen
den zoogenaamden Egbertink tiende in Harke deezes gerichts geleegen en behoord hebbende onder het
Groote Capittel der stad Deventer. Verklaarende comparant de meergemelde stad of capittel daarvan te
onterven en den heer kooper met zijne erfgenaamen daar wederom met zijn lusten en lasten, recht en
gerechtigheeden, aan te erven. Met belofte dat deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde
zal worden gecaveerd voor alle evictie op en aanspraak als na rechten behoord. Des ten oirconde hebbe ik
richter voormeld deeze neffens comparant geteekend en gezegeld.
Goor den 31 july 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen is de heer J.W.
Schutte als gevolmagtigde van den heer W. Umbgroven in qualiteit als rentmeester der stad
Deventer, luid volmacht hierbij vertoond en hier agter ten prothocollo deezes gerichts geregistreerd.
Welke bekende en verklaarde wegens door opgemelde zijn heer principaal in de maand april jl gedaane
publique verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ad hondert en tien gulden f 110 aan en ten
erflijken profijte van den heer Gerrit Jan van Heek en Harmen Vinkers (Krommendijk), te ceederen
en over te draagen den Egbertink tiende genaamd geleegen in de boerschap Harke deezes gerichts en
gehoord hebbende onder het Groote Capittel der stad Deventer. Verklaarende comparant de meergemelde
stad of capittel daarvan te onterven en den heer kooper met zijne erfgenaamen daar wederom met zijn
lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, aan te erven. Met belofte dat deezen koop, cessie, transport en
overdragt ten allen tijde zal worden gecaveerd voor alle evictie op en aanspraak als na rechten behoord.
Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens comparant geteekend en gezegeld.
Goor den 31 july 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen is de heer J.W.
Schutte als gevolmagtigde van den heer W. Umbgroven in qualiteit als rentmeester der stad
Deventer, luid volmacht hierbij vertoond en hier agter ten prothocollo deezes gerichts geregistreerd.
Welke bekende en verklaarde wegens door opgemelde zijn heer principaal in de maand april jl gedaane

publique verkoop en ten vollen betaalde ter somma van vijf en tachentig gulden f 85 aan en ten erflijken
profijte van Willem Welmers (Philipsborg), te ceederen en over te draagen den Lambertink tiende
genaamd geleegen in de boerschap Harke deezes gerichts en gehoord hebbende onder het Groote Capittel
der stad Deventer. Verklaarende comparant de meergemelde stad of capittel daarvan te onterven en den
heer kooper met zijne erfgenaamen daar wederom met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, aan
te erven. Met belofte dat deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde zal worden gecaveerd
voor alle evictie op en aanspraak als na rechten behoord. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld
deeze neffens comparant geteekend en gezegeld.
Goor den 31 july 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen is de heer J.W.
Schutte als gevolmagtigde van den heer W. Umbgroven in qualiteit als rentmeester der stad
Deventer, luid volmacht hierbij vertoond en hier agter ten prothocollo deezes gerichts geregistreerd.
Welke bekende en verklaarde wegens door opgemelde zijn heer principaal in de maand april jl gedaane
publique verkoop en ten vollen ontvangen kooppenningen ter somma van een hondert dertig gulden f
130 aan en ten erflijken profijte van de HoogWelGeb Vrouwe Douariere Mulart geboren Palland,
Vrouw van Odink, te cedeeren en over te draagen de halfscheid van den Schurink tiende geleegen in
de boerschap Harke deezes gerichts en waarvan de wederhelft door den heer J.H. van der Wijck tot
Stoevelaar is aangekogt en op heeden aan zijn HWGeb is overgedraagen en behoord hebbende aan het
Groote Capittel der stad Deventer. Verklaarende comparant meergemelde stad of capittel daarvan te
onterven en de vrouw koopersche met haare erfgenaamen met zijn lusten en lasten, recht en
gerechtigheeden, daar wederom aan te erven. Met belofte dat deezen koop, cessie, transport en overdragt
ten allen tijde zal worden gecaveerd voor alle evictie op en aanspraak als na rechten behoord. Des ten
oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens comparant geteekend en gezegeld.
Goor den 31 july 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen is de heer J.W.
Schutte als gevolmagtigde van den heer W. Umbgroven in qualiteit als rentmeester der stad
Deventer, luid volmacht hierbij vertoond en hier agter ten prothocollo deezes gerichts geregistreerd.
Welke bekende en verklaarde wegens door opgemelde zijn heer principaal in de maand april jl gedaane
publique verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter somma van een hondert dertig gulden f 130,
aan en ten erflijken profijte van den heer J.H. van der Wijck tot Stoevelaar te cedeeren en over te
draagen de halfscheid van den Schurink tiende geleegen in de boerschap Harke deezes gerichts
geleegen en waarvan de wederhelft door mevrouw Douariere Mulart geboren Palland Vrouwe van Odink
is aangekogt en op heeden aan haar HWGeb is overgedragen en behoord hebbende aan het Capittel der
stad Deventer. Verklaarende comparant meergemelde stad of capittel daarvan te onterven en den kooper
met zijne erfgenaamen met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, daar wederom aan te erven.
Met belofte dat deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde zal worden gecaveerd voor alle
evictie op en aanspraak als na rechten behoord. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens
comparant geteekend en gezegeld.
Goor den 31 july 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen is de heer J.W.
Schutte als gevolmagtigde van den heer W. Umbgroven in qualiteit als rentmeester der stad
Deventer, luid volmacht hierbij vertoond en hier agter ten prothocollo deezes gerichts geregistreerd.
Welke bekende en verklaarde wegens door opgemelde zijn heer principaal in de maand april jl gedaane
publique verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter somma van een hondert en zestig gulden f
160, aan Jan Hendrik Wilberink te cedeeren en over te draagen den Wilbertink tiende genaamd

geleegen in Harke deezes gerichts en gehoord hebbende aan het Groote Capittel der stad Deventer.
Verklaarende comparant meergemelde stad of capittel daarvan te onterven en den kooper met zijne
erfgenaamen met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, daar wederom aan te erven. Met belofte
dat deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde zal worden gecaveerd voor alle evictie op en
aanspraak als na rechten behoord. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens comparant
geteekend en gezegeld.
Goor den 31 july 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erscheenen is de heer J.W.
Schutte als gevolmagtigde van den heer W. Umbgroven in qualiteit als rentmeester der stad
Deventer, luid volmacht hierbij vertoond en hier agter ten prothocollo deezes gerichts geregistreerd.
Welke bekende en verklaarde wegens door opgemelde zijn heer principaal in de maand april jl gedaane
publique verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter somma van een hondert en veertig gulden
f 140, aan en ten erflijken profijte van Jan Harmen Scholten en vrouw te cedeeren en over te draagen
den zoogenaamden Wichmannink tiende geleegen in Harke deezes gerichts en gehoord hebbende aan
het Groote Capittel der stad Deventer. Verklaarende comparant meergemelde stad of capittel daarvan te
onterven en den kooper met zijne erfgenaamen met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, daar
wederom aan te erven. Met belofte dat deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde zal
worden gecaveerd voor alle evictie op en aanspraak als na rechten behoord. Des ten oirconde hebbe ik
richter voormeld deeze neffens comparant geteekend en gezegeld.
Goor den 31 july 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareert en erscheenen is Garrit Huiskes
(Hendertink) bij indispositie van deszelfs vrouw Harmina Philipsborg waarvoor meede de rato
caveerd. Welke bekende en verklaarde wegens voor ongeveer 14 dagen geleeden gedaane verkoop ter
summa van twee hondert vijf en taggentig gulden, zegge f 285, waarvan reeds vijf en taggentig guden
ontvangen heeft, aan en ten erflijken profijte van Jan Garritsen Sprokkereeff en deszelfs huisvrouw te
cedeeren en over te draagen de halfscheid van een hooyland de Huiskes maath genaamd groot
ongeveer 2 dagwerken geleegen in het Elsenerbroek en afgebaakt is tusschen het land van Philipsborg en
de zoogenaamde Bruins maath. Verklaarende comparant zig zelfs en zijne erfgenaamen daarvan te
onterven en de koopers met de haare met derzelver lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, daar
wederom aan te erven zoo en in diervoegen als hetzelve in eigendom bezeeten hebben. Met belofte om
deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle
evictie op en aanspraak als na rechten verpligt. Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens
comparant eigenhandig geteekend en gezegeld, gelijk dezelve meede door comparantens vrouw ten blijke
dat deeze koop toestaat, geteekend en gezegeld is geworden.
Goor den 29 aug. 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H. Rouwenhorst en Derk Oonk persoonlijk gecompareert en erscheenen is Johannes Hermannus
Kerkhoven woonachtig te Diepenheim als gevolmagtigde van Garrit Schutte weduwenaar van wijlen
Sophia de Graaff en testamentair erfgenaam van dezelve, luid volmacht voor den notaris Jonathan van
Baak te Amsterdam op comparant gepasseert, alhier vertoond en geleezen en met het vidimus van heeden
beteekent. Welke bekende en verklaarde wegens voor ongeveer agt weeken geleeden gedaane verkoop
ter somma van hondert vijftig gulden f 150. Welke kooppenningen op St. Martiny aanstaande aan
verkooper zal moeten worden betaald en aan ten erflijken profijte van Wolter Kuiper (Sligman) te
cedeeren en over te draagen de halfscheid van een hooyland genaamt het Pakkebier kennelijk onder
Markel geleegen en wel met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, zoo als het comparantens
principaal in eigendom heeft bezeeten. Verklaarende zijn gemelde principaal daarvan te onterven en den

kooper met zijn erfgenaamen daar wederom aan te erven. Met belofte dat deezen koop, cessie, transport en
overdragt ten allen tijde zal worden gecaveerd voor alle evictie op en aanspraak als na rechten behoord.
Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens comparant geteekend en gezegeld.
Goor den 30 aug. 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H. Rouwenhorst en Derk Oonk persoonlijk gecompareert en erscheenen zijn Hendrik Jalink en
Gerrit Scholten. Welke bekenden en verklaarden wegens voor ongeveer 14 dagen geleeden gedaane
verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter somma van f 58 aan en ten erflijken profijte van den
koopman W.J. Arendzen en deszelfs huisvrouw te cedeeren en over te draagen de tiende gaande uit
de plaats Vrielink in Harke geleegen en wel en zoo ver als aankoopers deeze plaats toebehoord en door
haar comparanten van het Capittel der stad Deventer is aangekogt. Verklaarende comparanten zig zelfs en
haare erfgenaamen daarvan te onterven ende koopers met de haare met derzelver lusten en lasten, recht en
gerechtigheeden, daar wederom aan te erven. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt
ten allen tijde te zullen caveeren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt. Des ten oirconde
hebbe deeze neffens comparanten geteekend en gezegeld.
Goor den 10 sept. 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Hendrik Wesselink en Garrit Jan Kottink persoonlijk gecompareert en erscheenen zijn Wolter
Nijland (Wannink) en deszelfs huisvrouw Jenneken Nijland (Zweers) tutore marito. Welke bekenden en
verklaarden wegens op heeden gedaane verkoop ter somma van negen hondert gulden f 900 aan haar
zoon Engbert Nijland en zijn huisvrouw Fenneken Zwiers verkogt te hebben de hierna gespecificeerde
parceelen vaste goederen:
1. de maat bij het huis geleegen, 2. de maat bij den Vossebeld geleegen, de Scholten maat genaamd,
3. twee stukken bouwland in den Stokkumer esch geleegen in huur of pagt bij Greve en Slot Jan.
Welke voormelde kooppenningen den koopers zullen hebben uit te tellen aan haar zuster en
schoonzuster Janna Nijland, welke deeze som van haar comparanten voor haare gemaakte vaderlijk
goed is competeerende en waar voor gemelde goederen tot de betaaling toe zullen verbonden blijven.
Verklaarende comparanten invoegen voorschrevene zig zelfs en erfgenaamen daarvan te onterven en de
koopers met de haare met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, daar wederom aan te erven bij
deezen. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten
en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt. Des ten oirconde hebbe ik richter
voornoemd deeze neffens comparanten geteekend en gezegeld.
Markelo den 17 sept. 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en Gerrit Hendrik Boskamp persoonlijk gecompareert en erscheenen zijn
Jannes Esendam en deszelfs huisvrouw Janna Siemerink. Welke bekenden en verklaarden wegens
voor ongeveer 14 dagen geleeden gedaane verkoop en bij haar ten vollen ontvangen kooppenningen ter
somma van een hondert gulden f 100 aan en ten erflijken profijte van Derk ter Keurs op Teemkers, te
cedeeren en over te draagen ongeveer een dagwerk hooyland geleegen aan het plaatsjen Koerdam
aankooper toebehoorende ter eener en aan de andere kant aan de gemeente van Enter. En dit alles met zijn
lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, zoo als zij hetzelve in eigendom bezeeten hebben.
Verklaarende comparanten haar zelfs en haare erfgenaamen daarvan te onterven en den kooper met zijne
erfgenaamen daar wederom aan te erven. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt ten
allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt. Des
ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens den eersten comparant door zijn vrouw in judicio
gequalificeert om meede voor haar te teekenen en te zegelen, eigenhandig geteekent en gezegeld.
Goor den 28 sept. 1807.

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H. Immink en L. Oldeman persoonlijk gecompareert en erscheenen is de weduwe Gesina
Bergman (Heukes), geadsisteert met A. Bruggink als haaren verkooren mombaar. Welke bekende en
verklaarde wegens voor ongeveer zes weeken geleeden gedaane verkoop en bij haar ten vollen ontvangen
kooppenningen ter somma van veertig gulden f 40 aan en ten erflijken profijte van Gerrit van den
Berg en deszelfs huisvrouw te cedeeren en over te draagen een stukjen bouwland groot ongeveer 3
spind gezaay geleegen onder Enter tusschen de landen van Bulner en Breddeman en waarvan de andere
halfscheid aan de heer van Lennep heeft gehoord em meede door kooper is aangekogt. Verklaarende
comparante haar zelfs en haare erfgenaamen daarvan te onterven en de koopers en haare erfgenaamen met
zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, daar wederom aan te erven. Met belofte om deezen koop,
cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en
aanspraak als na rechten verpligt. Des ten oirconde hebbe deeze neffens comparante en haar mombaar
geteekend en gezegeld.
Rijssen den 28 october 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Hermannus van de Sagekuile en Gerrit ten Donkelaar persoonlijk gecompareert en erscheenen zijn
Willem Kevelham en vrouw Jenneken Koelmans woonachtig op de Welle tutore marito. Welke
bekenden en verklaarden wegens voor ongeveer vier weeken geleeden gedaane verkoop ter som van f 90
en ten vollen betaalde kooppenningen aan en ten erflijken profijte van Harmen Garritsen Bruil en
deszelfs huisvrouw Albertjen Leusink, te cedeeren en over te draagen ongeveer een dagwerk hooyland
geleegen in de Harker meeden naast het slag en naast het hooyland van aankoopers zuster waarvan geen
verpondinge aan het land betaald word maar aan de boer in het karspel Goor. Verklaarende comparanten
haar zelfs en haare erfgenaamen daarvan te onterven en de koopers met de haare met zijn lusten en lasten,
recht en gerechtigheeden, daar wederom aan te erven. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en
overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten
verpligt. Des ten oirconde hebbe deeze neffens den eersten comparant als daartoe door zijn vrouw
gequalificeert om meede voor haar te teekenen en te zegelen, eigenhandig geteekent en gezegeld.
Goor den 2 december 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.J. ter Hofstee en Marten Verdriet persoonlijk gecompareert en erscheenen zijn Harmen
Vinkers (Krommendijk) en deszelfs vrouw Miene Vinkers (Wissink) tutore marito. Welke bekenden en
verklaarden wegens voor ongeveer zes weeken geleegen gedaane verkoop en ten vollen betaalde
kooppenningen ter summa van hondert vijf en twintig gulden f 125 aan en ten erflijken profijte van
Garrit Jan Kooyers (Luttikhedde) en dezelfs huisvrouw, te cedeeren en over te draagen een stuk
bouwland groot ongeveer een mudde gezaay geleegen in den Harker esch naast het land van Schepers
ter eene zijde en ter ander zijde naast den Herikerberg en waarvan de verpondinge onder verkoopers
overige landen voor deezen jaare en afgeloopen jaare is betaald. Verklaarende comparanten haar zelfs en
haare erfgenaamen daarvan te onterven en de koopers met de haare, met derzelver lusten en lasten, recht
en gerechtigheeden, daar wederom aan te erven. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en
overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten
verpligt. Des ten oirconde 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.
Harke den 13 dec. 1807.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Hermannus van de Sagekuile en Antony Hartgerink persoonlijk gecompareert en erscheenen zijn
Lambert Schreurs (Vennebekke) en deszelfs vrouw Gerhardina Krebbers tutore marito. Welke
bekenden en verklaarden wegens voor ongeveer agt dagen geleeden gedaane verkoop en ten vollen
betaalde kooppenningen ter somma van een hondert en vijftig gulden f 150 aan en ten erflijken

profijte van Berent Wennink te cedeeren en over te draagen een stukjen bouwland groot ongeveer een
schepel geleegen in Stokkum naast dat van den aankooper en dat van Wansink en waarvan de
verpondinge in den afgelopen jaare is betaald. Verklaarende comparanten haar zelfs en haare erfgenaamen
daarvan te onterven en den kooper met zijne erfgenaamen met derzelver lusten en lasten, recht en
gerechtigheeden, daar wederom aan te erven. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt
ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt.
Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld 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 8 january 1808.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Hermannus van de Sagekuile en Antony Hartgerink persoonlijk gecompareert en erscheenen zijn
Lambert Schreurs (Vennebekke) en deszelfs vrouw Gerhardina Krebbers tutore marito. Welke
bekenden en verklaarden wegens voor ongeveer agt dagen geleeden gedaane verkoop en ten vollen
betaalde kooppenningen ter somma van zeven en zeventig gulden f 77, aan en ten erflijken profijte
van Harmen Megelink en deszelfs vrouw te cedeeren en over te draagen een stukjen bouwland groot
ongeveer een half mudde den Langenberg genaamd geleegen in den Stokkumer esch tusschen de
landen van Weerd en Greve, zijnde tiendbaar onder Hagenvoorde tiende en waarvan de verpondinge over
den afgelopen jaare is betaald. Verklaarende comparanten haar zelfs en haare erfgenaamen daarvan te
onterven en de koopers met de haare met derzelver lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, daar
wederom aan te erven. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen
staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt. Des ten oirconde hebbe
ik richter voormeld deeze neffens H.B. van der Namer als daartoe door comparanten in judicio
gequalificeert om deeze voor haar te teekenen en te zegelen, eigenhandig geteekend en gezegeld.
Goor den 8 january 1808.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren burgermeesteren H. Smits en Arend ten Zijthoff persoonlijk gecompareert en erscheenen is de heer
Berend ten Cate, zoo voor zig zelfs en namens zijn meede erfgenaamen van wijlen derzelver oom
Hendrik Stevens ten Cate waarvoor onder cautie de rato caveerd. Welke bekende en verklaarde wegens
in den afgelopen jaare 1807 gedaane verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter som van drie
hondert gulden f 300 en waarvan het zegel binnen drie maanden in dit gericht is overgegeven en de
verpondinge en contributie over 1807 is betaald. Liggende voorschreven stuk land op den Borgerskamp
naast dat van den aankoper Gerrit Scholten in het karspel Goor. Verklaarende comparant zig zelfs en
zijne meede erfgenaamen daarvan te onterven en den kooper voornoemd met de zijne daar wederom met
zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, aan te erven. Met belofte om deezen koop, cessie, transport
en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na
rechten verpligt. Des ten oirconde hebbe deeze neffens proc. W. Jalink als daartoe door comparant in
judicio gequalificeert om voor hem te teekenen en te zegelen, eigenhandig getekent en gezegeld.
Goor den 9 jann. 1808.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareert en erscheenen is Carel ten Zijthoff
in qualiteit als markenrichter van Markelo. Welke bekenden en verklaarde wegens in de maand
september des afgeloopen jaars 1807 gedaane verkoop ter som van vijf hondert tien gulden f 510 en
waarvan dit zegel binnen drie maanden in dit gerichte is overgegeven en in mindering van dien betaalde
kooppenningen ter som van f 310, resterende twee hondert gl, aan en ten erfelijken profijte van Gerrit
Dikkeboer (ten Dam) en vrouw Fenneken Maatmans, te cedeeren en over te draagen een hoek
gemeene grond of het zoogenaamde plaatsjen Dikkeboer geleegen in het Markelerbroek deezes
gerichts, zoo en in diervoegen als het verscheiden jaaren bij aankooperen in gebruik is geweest.

Verklaarende comparant in voegen voorschreven de markte Markelo daarvan te onterven en de koopers
met haare erfgenaamen met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, daar wederom aan te erven.
Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en
waaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt. Des ten oirconde hebbe deeze neffens
comparant eigenhandig geteekend en gezegeld.
Goor den 1 febr. 1808.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren dr. C. Sonderman en Hendrik Rouwenhorst persoonlijk gecompareert en erscheenen is Alof
Heggeler. Welke bekende en verklaarde wegens voor ongeveer agt weeken geleeden gedaane verkoop en
ten vollen betaalde kooppenningen ter som van f 95 aan Gerrit Jan Sanders en vrouw Hendrika
Koning verkogt te hebben een vierde part van de Thijink maathe geleegen in de Harker meen deezes
gerichts groot geheel zes dagwerken waarvan de verpondinge en contributie aan den heer van der Wijck
tot Stoevelaar als eigenaar van het erve Thijink jaars betaald word. Verklaarende comparante zig zelfs en
erfgenaamen daarvan te onterven ende koopers met de haare met derzelver lusten en lasten, recht en
gerechtigheeden, daar wederom aan te erven. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt
ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt.
Des ten oirconde hebbe deeze neffens comparant eigenhandig geteekend en gezegeld.
Goor den 9 may 1808.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Jan Hendrik Gorkink en Gerrit Jan Dijkink persoonlijk gecompareert en erscheenen is Berend
Derksen Baron, zoo voor zig zelfs en als gevolmagtigde van deszelfs huisvrouw Geertruid Helmich
(Dijkink). Welke bekenden en verklaarde wegens voor ongeveer tien weeken geleeden gedaane verkoop
en op heeden betaalde kooppenningen ad hondert dertig gulden f 130, aan Willem van Lent
(commissaris van de Marine) en vrouw Lucretia Aleida Bretagne de Pressij, te cedeeren en over te
draagen een huis nr 8 staande en geleegen binnen Marculo tusschen de huizen van de weduwe
Warmelink en dat van Abraham Lodeweges. Verklaarende comparant zig zelfs en zijn huisvrouw en
erfgenaamen daarvan te onterven en de koopers met de haare met derzelver lusten en lasten, recht en
gerechtigheeden, daar wederom aan te erven. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt
ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt.
Des ten oirconde hebbe deeze neffens comparant eigenhandig getekend en gezegeld.
Goor den 9 may 1808.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Jan Hendrik Gorkink en Gerrit Jan Dijkink persoonlijk gecompareert en erscheenen zijn Willem
van Lent en deszelfs huisvrouw Aleida Lucretia Bretanje. Welke bekenden en verklaarden wegens
voor ongeveer agt dagen geleegen gedaane verkoop en op heeden ten vollen betaalde kooppenningen ter
som van hondert dertig gulden, zegge f 130, aan en ten erflijken profijte van Victor Abraham en
deszelfs huisvrouw Sibilla Abrahams, te cedeeren en over te draagen een huis nr 8 geleegen in
Marculo tusschen de huizen van de weduwe Warmelink en Abram Lodeweges, zoo en in diervoegen als
zij comparanten hetzelve van Berent Derksen Baron en vrouw Geertruid Dijkink hebben aangekogt en op
heeden aan haar is overgedraagen. Verklaarende comparanten haar zelfs en haar erfgenaamen daarvan te
onterven en de koopers met de haare met derzelver lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, daar
wederom aan te erven. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen
staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt. Des ten oirconde hebbe
deeze neffens comparanten eigenhandig geteekend en gezegeld.
Goor den 9 may 1808.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren dr. C. Sonderman en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareert en erscheenen is Janna

Harperink weduwe van wijlen Derk Nijhuis, zoo voor haar zelfs en als moeder en wettige voogdesse
van haar minderjaarige kinders; voorts boedelhoudersche van haar wijlen mans nalaatenschap,
geadsisteert met H.B. van der Namer als haar verkooren mombaar. Welke bekende en verklaarde wegens
voor ongeveer agt weeken geleeden gedaane verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter som ad f
95 aan en ten erflijken profijte van Gerrit Pierik en vrouw Geertruid te Doesschot te cedeeren en over
te draagen een vierde part van de zoogenaamde Thijink maath geheel groot zes dagwerken in de
Harker meen geleegen, waarvan de verponding en contributie aan den heer van der Wijck tot Stoevelaar
als eigenaar van het erve Thijink jaars betaald word. Verklarende comparante haar zelfs en haar
erfgenaamen daarvan te onterven en de koopers met de haare, met zijn lusten en lasten, recht en
gerechtigheeden, daar wederom aan te erven. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt
ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt.
Des ten oirconde hebbe deese neffens comparante en haar mombaar eigenhandig geteekent en gezegeld.
Goor den 9 may 1808.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Jan Luttikhengel en Reinier Navers persoonlijk gecompareert en erscheenen is Hermina Vinkers
weduwe van wijlen Harmen Krommendijk of Vinkers, zoo voor haar zelfs en als moeder en wettige
voogdesse van haar minderjaarige kind (Jenneken Krommendijk), voorts boedelhoudersche van haar
wijlen ehemans nalatenschap, geadsisteert met B.J. ter Hofstee als mombaar. Welke bekenden en
verklaarde wegens voor ongeveer 14 dagen geleeden gedaane verkoop ter somma van zes hondert
gulden aan haar zuster Jenneken Vinkers verkogt te hebben haar eigen toebehoorende halve erve
Vinkers genaamd geleegen in de boerschap Harke deezes gerichts met die daarbij en onder gehoorende
hooge en laage landerijen en getimmertens daarop staande en waarvan de wederhelft aan den heer
Gerrit Jan van Heek behoord. Voorts voor een som van vier hondert gulden de volgende perceelen
vaste goederen:
1. een hooyland geleegen in het Stokkumerbroek groot een en een half dagwerk naast dat van Ikkink
geleegen, 2. nog een hooyland meede in het Stokkumerbroek geleegen groot twee dagwerk aan Broek
Gerrits goor geleegen, 3. een gaarden geleegen in Harke bij haar plaats Vinkers, zijnde deeze beide laatste
perceelen aangekogt van de scholte van Harke van welke perceelen de verpondingen en contributie voor
1806 en 1807 betaald is. Voor welke som van kooppenningen de koopersche verpligt en gehouden zal zijn
haar verkoopersche den tijd haares levens te onderhouden in eeten en drinken, linnen en wollen kleederen,
als meede haar minderjaarige kind tot zoo lang het in staat is om zijn kost te verdienen en bovendien
verpligt wezen aan hetzelve wanneer het komt te trouwen of 25 jaar oud is, uit te keeren eene som van vier
hondert guldens. Voorts dat koopersche haar verpligten haar koopersche en verkoopersche
respective vader en moeder Esken Vinkers en Grietjen ter Plegt meede den tijd haares levens te
onderhouden, zoo en in diervoegen als verkoopersche en haar wijlen man dit aan haar bij het aanvaarden
der plaats en bij het oprigten der houwelijks voorwaarde hebben versprooken. En voor welke een en ander
de hier boven gemelde drie parceelen land of hooyland zullen zijn en blijven verhypothiseert. Doende dan
invoegen voorschrevene zij comparante onder adsistentie als gemeld van voorschreven vaste goederen bij
deezen aan de koopersche voormeld landcedelijke cessie, transport en overdragt; haar zelfs en haar
erfgenaamen daarvan ontervende en de koopersche met de haare met derzelver lusten en lasten, recht en
gerechtigheeden, daar wederom aanervende. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdagt te
zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt. Zijnde voorts
meede erscheenen Esken Vinkers en vrouw Grietjen ter Plegt welke verklaarden in deeze gedaane cessie,
zoo ver haar betreft en als grootvader en grootmoeder over het minderjaarige kind van eerste comparante
en dus wettige voogden over hetzelve genoegen te neemen. Wijders dan nog erscheenen de koopersche
Jenneken Vinkers geadsisteert met H.B. van der Namer als haaren verkooren mombaar, verklaarende
voorenstaande goederen op conditien voorschreven van haar zuster gekogt te hebben. Des ten oirconde
hebbe ik richter voormeld deeze neffens comparanten en haare mombaaren eigenhandig geteekent,
gehandmerkt en gezegeld.
Actum Goor den 20 may 1808.

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Gerrit Kevelham en J.H. Scholten persoonlijk gecompareert en erscheenen zijn Jan Mensink, H.
Wilgerink, G. Effink, W. Oonk en Berend Reeff gezwoorens der boerschap Elsen deezes gerichts.
Welke bekenden en verklaarden voor ongeveer tien weeken geleeden verkogt te hebben voor een som
van hondert negen en veertig gulden f 149 aan Jan Scholderman en vrouw Janna Lodeweges een
hoek gemeene grond groot ongeveer zes schepel geleegen op de Borkel en wel en zo in diervoegen als
hetzelve door kooperen eenige jaaren in gebruik is geweest. Op welke kooppenningen comparanten
verklaarden in mindering ontvangen te hebben een som van hondert gulden; doende derhalven van
opgemelde land bij deezen landcedelijke cessie, transport en overdragt, dog echter onder voorbehoud der
resteerende kooppenningen en van welk land tot heeden toe geen verpondingen of contributie is betaald.
Verklaarende comparanten invoegen voorschreven de boerschap Elsen daarvan te onterven ende de
koopers met haar erfgenaamen daar wederom aan te erven. Met belofte om deezen koop, cessie, transport
en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na
rechten verpligt. Des ten oirconde hebbe deezen neffens Berend Reeff als daartoe door de overige
comparanten in judicio gequalificeert om meede voor haar te teekenen en te zegelen, eigenhandig
geteekent en gezegeld.
Goor den 6 juny 1808.
Ik A. Gooszen wegens Hooger Overheid Verwalter Richter des landgerichte Ootmarssum certificeere bij
deezen dat voor mij en assessoren de heer H.S. Donkerman en B.J. Kley persoonlijk in den gerichte
gecompareert is de heer H.S. Meiling. Verklaarende in de beste forma van rechten te constitueeren en
volmachtig te maaken, zulks doende bij deezen, H.B. van der Namer te Goor ten einde om namens
den comparant voor het landgerichte van Kedingen te compareeren en aldaar te doen transport en
overdragt van een derde gedeelte of portie van het erve Breukink te Markelo gerichts Kedingen, met
zijne ap en dependentien aan den wel eerwaarden heer Z.A. Meiling predikant te Goor, voor eene
somma van een duizend vijf hondert guldens verkogt, voor gemelde som van kooppenningen te
quiteeren en voor alle namaaning te caveeren en verders alles te doen en te verrigten hetgeen den heer
comparant zelve present zijnde zoude kunnen, moogen of moeten doen. Alles onder belofte van
goedkeuring, schadelooshoudinge en verder verband als naar rechten. In kennis van waarheid hebbe ik
verwalter richter voornoemd deeze gegeven onder mijn hand en zegel.
Tubbergen den 2 juny 1808.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren persoonlijk gecompareerd en erscheenen is H.B. van der Namer als gevolmachtigde van den heer
H.S. Meiling luid volmacht voor den verwalter richter van Ootmarssum op comparant gepasseert, alhier
vertoond, geleezen en van waarden erkend en hier agter ten prothocollo deezes gerichts geregistreerd.
Welke bekende en verklaarde wegens door opgemelde zijn heer principaal voor ongeveer agt dagen
geleden gedaane verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter som van vijftien hondert guldens,
zegge f 1500, aan en ten erflijken profijte van den heer Zeno Adolph Meiling predikant te Goor, te
cedeeren en over te draagen een derde gedeelte van het erve en goed Breukink geleegen onder
Markelo deezes gerichts; met die daar onder en bij gehoorende hooge en laage landerijen als meede een
derde part van het getimmerte daarop staande zijnde nr 92. En waarvan de verpondinge en contributie met
de overige twee derde parten volgens vertoonde quitancien over 1807 en de halfscheid van deezen jaare is
betaald. Verklaarende comparant zijn voorschreven heer principaal en zijn erfgenaamen daarvan te
onterven en den kooper met de zijne daar wederom met derzelver lusten en lasten, recht en
gerechtigheeden, aan te erven bij deezen. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt ten
allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak zoo als na rechten behoord.
Des ten oirconde hebbe deeze neffens comparant geteekend en gezegeld.
Goor den 6 juny 1808.

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareert en erscheenen zijn Berent Tonis
Gorkink en vrouw Diena Schutten tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens voor ongeveer
14 dagen geleeden gedaane verkoop en bij haar comparanten ten vollen ontvangen kooppenningen ter
som van vijf en zeventig gulden f 75 aan en ten erflijken profijte van Garrit Morsman te cedeeren en
over te draagen een stukjen land groot ongeveer een schepel geleegen in den Markeler esch tusschen
dat van Gerrit Jan van Heek en aankoopers land. En dit alles met zijn lusten en lasten, recht en
gerechtigheeden, zoo en in diervoegen als door zij comparanten in eigendom is bezeeten geweest en
waarvan de verponding en contributie over 1806 en 1807 volgens vertoonde quitancien onder zijn overige
landen is betaald. Doende dan van gemelde stuk land bij deezen cessie, transport en overdragt. Haar zelfs
en haare erfgenaamen daarvan ontervende en den kooper met de zijne daar wederom aanervende. Met
belofte om deezen koop ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak
als na rechten behoord. Des ten oirconde hebbe deeze neffens den eersten comparant als daartoe door zijn
vrouw gequalificeert om meede voor haar te teekenen en te zegelen, eigenhandig geteekende en gezegeld.
Goor den 29 juny 1808.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Hermannnus van de Sagekuile en Berend Lonink persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn
Jan Kappen (Nieuwenhuis) en vrouw Aaltjen Kappen tutore marito. Welke bekenden en verklaarden
wegens voor ongeveer 14 dagen geleeden gedaane verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter
som van twee hondert gulden f 200, aan en ten erflijken profijte van Hendrik Lonink verkogt te
hebben een stuk lands groot ongeveer een mudde gezaay geleegen in den Noord esch onder Markelo
deezes gerichts het Vierkante stukke genaamd tusschen de landen van Reints en Roesink en waarvan de
verponding en contributie onder zijn overige landen volgens vertoonde quitancien over 1806 en 1807 is
betaald. Doende zij comparanten van voorschreven stuk lands bij deezen aan den kooper voormeld
landcedelijke cessie, transport en overdragt. Met verklaaring haar zelfs en haare erfgenaamen daarvan te
onterven en den kooper met de zijne, met derzelver lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, daar
wederom aan te erven. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen
staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt. Des ten oirconde hebbe
deeze neffens comparanten eigenhandig geteekend, gehandmerkt en gezegeld.
Goor den 30 juny 1808.
Wij provisionele schepenen der stad Deventer certificeeren mits deezen dat voor ons persoonlijk
erscheenen zijn de rentmeester Gerhardus Kraals en mr. Andreas le Cavelier in qualiteit als
executeuren van den boedel en nalaatenschap van wijlen den heer en oud-burgermeester en
kameraar Jan Louis Bose de la Calmette. De welke verklaarden in de beste en bestendigste forma
rechtens te constitueeren en volmachtig te maaken, zulks doende bij deezen, Garrit Jan van Heek
woonachtig te Markelo, speciaal ten einde om namens hun te compareeren voor het gerichte van Kedingen
en aldaar na de wet en plaatselijke gewoonte aan den effectiven kooper of koopers te cedeeren en over te
draagen eene tiende de Markelsche of Wenzelsche tiende genaamd onder Markelo in het richterampt
van Kedingen geleegen, zoo en als dezelve door Jan Hendrik Gorkink qualitate quo van de comparanten
in hunne voormelde qualiteit op den 29 july 1807 voor eene summa van dertien hondert guldens is
aangekogt. Alles ingevolge conditien van publieke verkooping de dato voorschreeven. Voorts om namens
comparanten te verklaaren dat dezelve van de kooppenningen zijn voldaan en dienvolgens van gemelde
tiende geen het minste recht of eigendom meer willen hebben of blijven behouden, maar in hunne
voorschreevene qualiteit daarvan ten behoeve van den kooper of koopers afstand doen als na rechten.
Verleenende zij comparanten daartoe aan den geconstitueerden de volle macht en faculteit om ter zaake
voorschreeven als dat geene te doen en te verrigten wat der zaake nooddruft zal koomen te vereisschen en
zij zelven present zijnde zouden kunnen moogen of moeten doen. Alles met macht van substitutie, belofte
van goedkeuring, schadelooshouding en verdere clausulen rechtens. In kennisse der waarheid is deeze met
deezer stad zegel en onderteekening van een der secretarissen bekragtigt.

Binnen Deventer den 24 july 1808.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Hermannnus van de Sagekuile en E. van Tongeren persoonlijk gecompareerd en erscheenen is de
heer Gerrit Jan van Heek als gevolmachtigde van de heeren Gerhardus Kraals en mr. Andreas le
Cavelier in qualiteit als executeuren van den boedel en nalaatenschap van wijlen den heer
oud-burgermeester en kameraar Jan Louis Bose de la Calmette. Luid volmacht voor de provisioneele
schepenen der stad Deventer op comparant gepasseert, alhier vertoond, geleezen en van waarden erkend
en hier achter ten prothocollo deezes gerichts geregistreerd. Welke bekende en verklaarde wegens door
opgemelde zijn heeren principalen op den 29 july 1808 publique gedaane verkoop en thans ten vollen
betaalde kooppenningen ter somma van dertien hondert gulden f 1300. Van welke koop met voorgave
der zegels en aangave door aankoopers binnen drie maanden daarna is gedaan, aan en ten erflijken
profijte van Jan Hendrik Gorkink en Harmen Stokkentreeff woonachtig te Markelo te cedeeren en
over te draagen een tiende de Markelsche of Wenselsche tiende genaamd kennelijk onder Markelo
deezes gerichts geleegen en waarvan het collateraal volgens vertoonde authentique copie door mr. J.J.
Schmauss afgegeeven certificaat, is betaald. Verklaarende de comparant en de erfgenaamen van gedagte
J.L.B. de la Calmette daarvan te onterven en de koopers met de haare met zijn lusten en lasten, recht en
gerechtigheeden, daar wederom aan te erven. Met belofte om deezen koop, cessie, transport en overdragt
ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na rechten verpligt.
S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik richter voornoemd deeze neffens comparant eigenhandig geteekend
en gezegeld.
Goor den 26 july 1808.
Den 26 juny 1808.
Assessoren H.J. ter Hofste en H. Teijink.
Erschenen Berent Teunis Gorkink en vrouw Diena Schutten voor een overdragt van een stuk land de
Kranenbree genaamd gelegen in den Markelschen esch groot 3 schepel aen Wolter Stoelhorst en
vrouw kooppenningen f 250, beswaerd met ordinaire verpondinge f 12 en contributie f 6. Verklaarende
Hendrik Vruwink dit stuk land als voogd over de minderjaerige zoon van Garrit Vruwink en vrouw
Willemina Roelvink uit de versetting te laten en ontvangen te hebben een som van f 1500 welke
gepasseerd den 28 juny 1800.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en assessoren welke
waeren Hermannnus van de Sagekuile en B.J. ter Hofste persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn
Gerrit Bouwhuis en desselfs huisvrouw Janna Eikels marito tutore. Welke bekenden en verklaarden uit
hoofde van gedaane verkoop en ten vollen ontvangen koopspenningen aan en ten erflijken profite van
Jannes Potman en Fenneken Sligman, te cederen en over te dragen een hooyland groot drie
dagwerken gelegen in het Markelschen broek tusschen de hooylanden van Tibben en de pastorien land
en dat van Gerrit Stokkentreeff in het Apengoor gelegen. En dit alles met zijn lusten en lasten, regt en
geregtigheden, zo en in diervoegen als comparanten het in eigendom beseten hebben en bij den koopbrieff
van den 6 januar 1804 opgerigt nader gemeld. Verklaerende zij comparanten haar zelfs en haere
erfgenaemen daarvan te onterven en de kopers met de haare daer wederom aan te erven. Met belofte om
desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie
op en aanspraak als na regten verpligt. Des ten oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens
comparanten getekend, gehandmerkt en gesegeld.
Goor den 30 dec. 1805.
Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat op den 3 febr. 1807 ter instantie
van den heer Johannes Brinkhuis te Deventer als doorgaand recht verkreegen hebbende op het erve en
goed de Look geleegen in de boerschap Harke deezes gerichts zijnde nr 53 en hetzelve bij executoriale
distractie op dien dag heeft aangekogt voor een somma van vier duizend en taggentig gulden, waarvan

de zegels in de maand april daar aan volgende in deezen gerichte heeft overgegeven. En alzoo gemelden
boedel nu onlangs met de verdere crediteuren is verliquideert en vereffend. Zoo is het dat ik richter
voormeld en assessoren H.B. van der Namer en Derk Oonk van gerichtswegen aan gemelden kooper
Johannes Brinkhuis van gedagte erve en goed de Look met die daar onder en bij behoorende hooge
en laage landerijen, getimmertens en houtgewassen daarop staande bij deezen doen landcedelijke cessie,
transport en overdragt. De geexecuteerden Jannes Plasman en vrouw Teune Worse daarvan
ontervende en de kooper voormeld met zijn erfgenaamen met derzelver lusten en lasten, recht en
gerechtigheeden, daar wederom aanervende bij deezen. Met belofte zoo als na rechten behoord. Wordende
de losse aan de daartoe berechtigden, zoo ver daarvan niet ten voordeele van kooper gerenuntieert hebben,
na landregte voorbehouden. Des ten oirconde hebbe deeze geteekent en gezegeld.
Goor den 21 may 1808.

