
1808-1811  Transporten 

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

Gerrit Jan van Heek en J. Dijkink persoonlijk gecompareerd en erschenen is den Hoog Wel Geboren heer 

Willem Knoppert woonagtig op den Heerebrink als gevolmagtigde van den Hoog Wel Geboren Heer 

Hendricus Arnoldus Josephus van Goltstein en desselfs ehegemalinne Vrouwe Agnes Henrietta 

Joanetta Clara Baronnesse van Hoevel. Luid volmagt hierbij vertoond en hier agter ten protocollo deses 

gerigts geregistreerd. Welke bekende en verklaerde wegens in de maand mey laastleden aan zijn gemelde 

principalen gedaene verkoop en op heden aan hem heer comparant ten vollen betaelde kooppenningen 

ter zomma van vijf duisend caroli gulden f 5000 aan en ten erflijken profite van Teunis Wennink en 

desselfs huisvrouw Fenne Wennink te cederen en over te dragen het tiendbaere erve en goed 

Wennink nr 73 in de boerschap Stokkum deses gerigts kennelijk gelegen met die daer onder behorende 

hoge en lage landerien, getimmertens daerop staande, zo en in diervoegen als comparantens heer 

principaal en vrouw principalinne hetzelve en sedert lange jaeren bij kopers in gebruik is geweest. Zijnde 

van dese koop door kopers de aangaeve met overgaeve des segels binnen drie maenden na de gedaene 

koop geschied en waervan meede de verponding en contributie volgens vertoonde quitantien over 1806 en 

1807 is betaeld. Verklaerende de comparant van opgemelde erve zijnde nr 73 bij desen te doen 

landcedelijke cessie, transport en overdragt. Zijn heer en vrouw principalen met derselver erfgenaemen 

daervan te onterven en de kopers met de haere 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 op en aanspraak als na erfkoops regt is. Onder 

renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe dese neffens den heer 

comparant eigenhandig getekend en gesegeld. 

Markelo den 10 october 1808. 
 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Teunis Wennink 

(Snellink) en vrouw Fenne Wennink (Meenderink) tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens 

op den 13 mey 1807 gedaene verkoop en thans ten vollen betaalde kooppenningen ter somma van drie 

hondert drie en vijftig gulden en vijftien stuivers, segge f 353-15, van 21 stuiver het stuk aen en ten 

erflijken profite van Garrit Effink (Bode) te cederen en over te dragen een stuk bouwland groot 

ongeveer ses schepel gelegen in den Stokkemer esch tusschen de landen van Jolink en Haarman en 

waervan de aangaeve met overgaeve der segels op den 16 july jl gedaen is. Verklaerende comparanten 

haer selfs en haer erfgenaemen daervan te onterven en den koper met de zijne met zijn lusten en lasten, 

regt en geregtigheden, daer wederom aan te erven. Met belofte om desen koop, cessie, transport en 

overdragt ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aenspraak als na regten 

verpligt. Zijnde van dit land volgens vertoonde quitantien door comparanten de verponding en contributie 

onder zijn overige landen van de laeste jaeren betaalt. Des ten oirconde hebbe dese neffens den eersten 

comparant door zijn huisvrouw daertoe meede gequalificeerd, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 20 october 1808. 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Teunis Wennink 

(Snellink) en vrouw Fenne Wennink (Meenderink) tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens 

op den 13 mey 1807 gedaene verkoop en thans ten vollen betaalde kooppenningen ter zomma van ses 

hondert en vijf gulden, segge f 605, van 21 stuiver het stuk aan en ten erflijken profite van Arend Jan 

Oolberink bij desen te cederen en over te draegen een parceel bouwland groot ongeveer 12 schepel in 

den Stokkemer esch tusschen Jolink en Hoevink land gelegen en waarvan de aangaeve met overgave der 

segels op den 16 july daer aanvolgende is gedaen. Verklaerende comparanten haer selfs en haer 

erfgenamen daervan te onterven en den koper met de zijne 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 staen wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak zo en als na regten behoord.  

Zijnde van dit land volgens vertoonde quitantie door den verkopers de verponding en contributie over de 

laeste jaeren onder zijn overige landen betaalt. Des ten oirconde hebbe dese neffens den eersten comparant 

als daertoe door zijn vrouw in judicio gequalificeerd, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 20 october 1808. 

 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Teunis Wennink 

(Snellink) en vrouw Fenne Wennink (Meenderink) tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens 

in de maand mey laestleden gedaene verkoop en ten vollen betaalde kooppennningen ter somma van 

vier hondert gulden, segge f 400, aan en ten erflijken profite van Harmen Koyers (Overbeek) te 

cederen en over te dragen twee mudden bouwland gelegen in den Stokkemer esch tusschen Roelvink 

en Olberink land de Vlierbree genaamd. En van welken koop de aangaeve en overgaeve der segels op den 

16 july daer aan volgende is gedaen. Verklaerende comparanten van voorschreven land haer selfs en haer 

erfgenaemen daervan te onterven en den koper met de zijne met desselfs 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 reghten 

verpligt. Zijnde van dit land door verkopers de verponding en contributie volgens vertoonde quitantien 

over de laeste jaeren onder zijn overige landen betaelt. Des ten oirconde hebbe dese neffens den eersten 

comparant door zijn huisvrouw hiertoe meede gequalificeerd, eygenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 20 october 1808. 

 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Teunis Wennink 

(Snellink) en vrouw Fenne Wennink (Meenderink) tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens 

op den 13 mey 1808 gedaene verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter somma van vijftig 

gulden, segge f 50, van 21 stuiver het stuk, aan en ten erflijken profite van Hendrik Overbeke te 

cederen en over te dragen een stukjen land groot een schepel tussen de landen van Meengs en 

Fokkers in de Stokkemer esch gelegen. Van welken koop den aangaeve met overgaeve der segels op den 

16 july 1808 is gedaen. Verklaerende comparanten haer selfs en haere erfgenaemen daervan te onterven 

en den koper met de zijne 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 sullen staen wagten en 

waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Zijnde hiervan de verponding en 

contributie door comparanten volgens vertoonde quitantien over de laaste jaeren onder zijn overige landen 

betaalt. Des ten oirconde hebbe dese neffens den eersten comparant door zijn vrouw daertoe mede 

gequalificeerd, eygenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 20 october 1808. 

 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Teunis Wennink 

(Snellink) en vrouw Fenne Wennink (Meenderink) tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens 

op den 13 mey 1808 gedaene verkoop en te vollen betaalde kooppenningen ter somma van negentig gld f 

90 van 21 stuiver het stuk aan en ten erflijken profite van Hendrik Snellink (Kevelham) te cederen en 

over te dragen een stukjen land groot ongeveer ses spind gelegen agter Wannink kamp in den 

Stokkemer esch van welken koop de aangaeve met overgaeve der segels op den 16 july jl is gedaen. 

Verklaerende comparanten van voorschreven stukken land haer selfs en haere erfgenaemen daervan te 

onterven en den koper met de zijne met desselfs 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. Zijnde van dit land volgens 

vertoonde quitantien de verponding en contributie over de laeste jaeren onder zijn overige landen betaelt. 

Des ten oirconde hebbe dese nefffens den eersten comparant daertoe door zijn vrouw meede 



gequalificeerd, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 20 october 1808. 

 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Teunis Wennink 

(Snellink) en vrouw Fenne Wennink (Meenderink) tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens 

op den 13 mey 1808 gedaene verkoop en ten vollen betaelde kooppenningen ter somma van vier en 

taggentig gulden, segge f 84, van 21 stuivers het stuk, aan en ten erflijken profite van Tonis Ziel te 

cederen en over te dragen een en eenvierde dagwerk hooyland in het Stokkemerbroek tusschen de 

landen van Wennink en den Houwboer gelegen. Verklaerende comparanten haer selfs en erfgenaemen 

daervan te onterven en den koper met de zijne met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, daer 

wederom aan te erven bij desen. Met belofte om desen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen 

tijde te zullen staen wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Zijnde van 

dit land de verponding en contributie door verkopers volgens vertoonde quitantien over de laeste jaeren 

onder haer overige landen betaalt. Des ten oirconde hebbe dese neffens den eersten comparant door zijn 

vrouw daertoe meede gequalificeerd, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 20 october 1808. 

 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Teunis Wennink 

(Snellink) en vrouw Fenne Wennink (Meenderink) tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens 

op den 13 mey 1808 gedaene verkoop en ten vollen betaelde kooppenningen ad vijf en vijftig gl en 

vijftien stuivers f 55-15 van 21 stuiver het stuk, aan en ten erflijken profite van Hendrik Snellink te 

cederen en over te dragen een stukjen bouwland in den Stokkemer esch groot ses spind tusschen dat 

van Meengs en Van Heek gelegen. Van welke koop de aangaeve met overgaeve der segels op den 16 july 

1808 is gedaen. Verklaerende comparanten haer selfs en haere erfgenaemen daervan te onterven en de 

kopers met de haere 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 sullen staan wagten en waeren 

voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Zijnde van dit land volgens vertoonde quitantien 

de verponding en contributie door comparanten onder haer overige landen over de laeste jaeren betaalt. 

Des ten oirconde hebbe dese neffens den eersten comparant door zijn vrouw daertoe meede 

gequalificeerd, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 20 october 1808. 

 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Teunis Wennink 

(Snellink) en vrouw Fenne Wennink (Meenderink) tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens 

in demaand mey laatstleeden gedaane verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter som van een 

hondert agt en zestig gulden, zegge f 168, van 21 stuivers het stuk, aan en ten erflijken profijte van 

Hendrik Overbeeke te cedeeren en over te draagen een stuk bouwland groot vier schepel genaamd 

de Hagede tusschen de landen van Gelkink en Rierink in den Stokkumer esch geleegen. Van welke koop 

de aangave met overgave der zegels op den 16 july 1808 is gedaan. 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 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. Zijnde van dit land volgens vertoonde quitantien de verponding en contributie door comparanten 

onder haar overige landen over de laaste jaaren betaald. Des ten oironde hebbe deeze neffens den eersten 

comparant door zijn vrouw daartoe meede gequalificeert, eigenhandig geteekend en gezegeld. 

Goor den 20 october 1808. 

 

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



H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Teunis Wennink 

(Snellink) en vrouw Fenne Wennink (Meenderink) tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens 

op den 13 mey 1808 publique gedaene verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter somma van 

twee hondert gulden, segge f 200, van 21 stuiver het stuk, aan en ten erflijken profite van Jan Voordes 

over te dragen een stuk land groot vier schepel tusschen de landen van Gelkink en Koenderink in den 

Stokkemer esch gelegen. En van welke koop de aangaeve met overgaeve der segels op den 16 july jl 

gedaen is. Verklaerende de comparanten haer selfs en haere erfgenaamen daervan te onterven en de koper 

met de zijne met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, daer wederom aan te erven. Met belofte om 

desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie 

op en aanspraak als na regten verpligt. Zijnde van dit land door verkopers de verponding en contributie 

over de laeste jaeren volgens vertoonde quitantien onder zijn overige landen betaelt. Des ten oirconde 

hebbe dese neffens den eersten comparant door zijn vrouw daertoe mede gequalificeerd, eygenhandig 

getekend en gesegeld. 

Goor den 20 october 1808. 

 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Teunis Wennink 

(Snellink) en vrouw Fenne Wennink (Meenderink) tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens 

op den 13 mey 1808 gedaene verkoop en ten vollen betaelde kooppenningen ter somma van twee 

hondert seventig gulden, segge f 270, van 21 stuiver het stuk aen en ten erflijken profite van Hendrik 

Snellink (Kevelham) te cederen en over te draegen een stuk land groot ongeveer seven schepel gelegen 

in den Stokkemer esch tusschen de landen van Effink en Olbrink en waervan de aangaeve met overgaeve 

der segels op den 16 july jl is gedaen. Verklaerende comparanten haer selfs en haere erfgenaamen daervan 

te onterven en den koper met de zijne met zijn 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 staan wagten 

en waeren voor alle evictie op en aanspraak zo en als na regten behoord. Zijnde van dit land door 

verkopers de verponding en contributie over de laeste jaeren volgens vertoonde quitantien onder zijn 

overige landen betaelt. Des ten oirconde hebbe dese neffens den eersten comparant door zijn vrouw 

daertoe meede gequalificeerd, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 20 oct. 1808. 

 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Teunis Wennink 

(Snellink) en vrouw Fenne Wennink (Meenderink) tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens 

op den 13 mey 1808 gedaene verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter somma van hondert 

veertig gl en 5 stuiver f 140-5, aan en ten erflijke profite van Jan Visschers te cederen en over te 

dragen een stuk bouwland groot ongeveer drie schepel het Bovenstukke genaamd gelegen tusschen 

de landen van Gelkink en Koenderink in de Stokkemer esch. Van welken koop de aangaeve en overgaeve 

van het segel op den 16 july 1808 is gedaen. Verklaerende comparanten haer selfs en haer erfgenaemen 

daervan te onterven en den koper met de zijne met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden daer 

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

staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Zijnde van dit land door 

comparanten de verponding en contributie volgens vertoonde quitantien over de laeste jaeren betaalt onder 

zijn overige landen. Des ten oirconde hebbe dese neffens den eersten comparant als daertoe door zijn 

vrouw mede gequalificeerd, eygenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 20 october 1808. 

 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Teunis Wennink 

(Snellink) en vrouw Fenne Wennink (Meenderink) tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens 

op den 13 mey 1808 gedaene verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter som van vijftig gulden, 



segge f 50, van 21 stuiver het stuk aan en ten erflijken profite van Hendrik Overbeek te cederen en over 

te dragen een stukje land groot ses spind tusschen de landen Gelkink en Wansink in den Stokkemer 

esch gelegen. En van welken koop de aangaeve en overgaeve van het segel op den 16 july 1808 is gedaen. 

Verklaerende comparanten haer selfs en haer erfgenaemen daervan te onterven en den koper met de zijne 

met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden daer wederom aan te erven. Met belofte om desen koop, 

cessie, transport en overdragt ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en 

aanspraak als na regten verpligt. Zijnde van dit land door comparanten de verponding en contributie 

volgens vertoonde quitantien over de laeste jaeren betaalt onder zijn overige landen. Des ten oirconde 

hebbe dese neffens den eersten comparant als daertoe door zijn vrouw mede gequalificeerd, eygenhandig 

getekend en gesegeld. 

Goor den 20 october 1808. 

 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Teunis Wennink 

(Snellink) en vrouw Fenne Wennink (Meenderink) tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens 

op den 13 mey laastleden verkogt te hebben aan Jan Lubbers een stukjen bouwland in den 

Stokkemer esch tusschen Roelvink en kopers land gelegen voor een somma van vijftig gulden, segge f 

50. Van welken koop de aangaeve en overgaeve van het segel op den 16 july 1808 is gedaen. 

Verklaerende comparanten haer selfs en haer erfgenaemen daervan te onterven en den koper met de zijne 

met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden daer wederom aan te erven. Met belofte om desen koop, 

cessie, transport en overdragt ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en 

aanspraak als na regten verpligt. Zijnde van dit land door comparanten de verponding en contributie 

volgens vertoonde quitantien over de laeste jaeren betaalt onder zijn overige landen. Des ten oirconde 

hebbe dese neffens den eersten comparant als daertoe door zijn vrouw mede gequalificeerd, eygenhandig 

getekend en gesegeld. 

Goor den 20 october 1808. 

 

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

Antony Bruggink en Harmannus te Lintelo persoonlijk gecompareerd en erschenen is den heer Jacob 

Roeters van Lennep als gevolmagtigde van desselfs vrouw moeders mejuffrouw Catharina Costers 

weduwe van wijlen den heer J.A. van Lennep woonagtig te Almelo. Luid volmagt voor de 

Municipaliteit deser stad op comparant gepasseerd, alhier vertoond en van waerden erkend en met het 

vidimus van heden betekend. Welke bekende en verklaerde wegens door opgemelde zijn principalinne op 

den 17 oct. laestleden gedaen verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter somma van twee 

duisend en twee hondert guldens, segge f 2200, aan en ten erflijken profite van burgmr. Jan ter Horst 

woonagtig te Rijssen, te cederen en over te dragen het erve en goed Mensink zijnde nr 15 gelegen in de 

boerschap Elsen des gerigts Kedingen met de getimmertens daerop staande en waervan de verponding en 

contributie volgens vertoonde quitantien over de drie laaste jaeren is betaalt; als meede verklaerde 

comparant aan geseide J. ter Horst te cederen en over te dragen den tiende grof en smal gaende uit 

voorschreven erve, welke meede onder gemelde kooppenningen begrepen is en zijnde van ouds leenhorig 

onder den huise Oosterhoff. En dit alles volgens koopbrief op voorschreven 17 october jl daervan 

opgerigt. Verklaerende den heer comparant kragt voorschreven volmagt zijn vrouw principalinne en haere 

erfgenaemen daervan te onterven en den koper met de zijne daer wederom met derselver lusten en lasten, 

regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als zij dese gemelde vrouw principalinne en haer wijlen 

eheman het in eigendom beseten hebben en 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 behoord. Des ten oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens den heer 

comparant eigenhandig getekend en gesegeld. 

Rijssen den 9 november 1808. 

 

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



H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Marten Boeswinkel en 

desselfs huisvrouw Diena Dambrink tutore marito. Welke bekenden en verklaerden wegens in de maend 

mey laestleden gedaene verkoop ter somma van drie hondert en vijftig gulden f 350 en aan haar 

betaelde kooppenningen waervan de segels en aangaeve binnen drie maenden zijn overgegeven, aan en ten 

erflijken profite van Nadus Nijhaer (Sloezen) en vrouw Maria Nijhaer te cederen en over te draegen 

een stuk bouwland groot ongeveer vier schepel gelegen te carspel Goor naast dat van Harmen 

Wolbers. En dit alles met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als zij 

comparanten hetselve in eigendom beseten hebben. Verklaerende wijders zig selfs en erfgenaemen 

daervan te onterven en de kopers 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. Zijnde van dit land de verponding en contributie door comparanten 

volgens vertoonde quitantien de drie laeste jaeren onder zijn overige landen betaelt. Des ten oirconde 

hebbe dese neffens de eerste comparant eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 6 dec. 1808. 

 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Marten Boeswinkel en 

desselfs huisvrouw Diena Dambrink tutore marito. Welke bekenden en verklaerden in de maend mey 

laestleden gedaene verkoop waervan de aangaeve en overgaeve der segels binnen drie maenden daerna 

gedaen is en thans ten vollen betaalde kooppenningen ter somma van zeven hondert gl. f 700, aan 

Gerrit Dambrink en desselfs huisvrouw Maria Philipsborg, te cederen en over te dragen een huis nr 

30, gaerden, twee stukken land en een half dagwerk hooyland genaemd de Lutte bree gelegen in het 

carspel Goor deses gerigts. En dit alles met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en in 

diervoegen als comparanten hetselve tot hier aan toe in eigendom beseten en bewoond hebben. 

Verklaerende haer selvs en haere erfgenaemen daervan te onterven en den kopers met de haere met sijn 

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 staen wagten en waeren voor alle evictie op en 

aanspraak als na regten verpligt. Zijnde hier van volgens vertoonde quitantien de verponding en 

contributie door comparanten over de drie laeste jaeren onder zijn overige landen betaelt. Des ten oirconde 

hebbe ik neffens den eersten comparant eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 6 december 1808. 

 

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

Hermannus van de Sagekuile en Gerrit Hendrik Kistemaker persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn 

Jan Bode (Zwiers) en desselfs huisvrouw Grietjen Bode tutore marito. Welke bekenden en verklaerden 

wegens op den 23 maert 1808 publique gedaene verkoop ad drie hondert en taghentig gulden, segge f 

380, van 21 stuiver het stuk, aan en ten erflijken profite (van hun oom) Garrit Effink (Bode) verkogt te 

hebben een parceel bonenland groot ongeveer agt schepel het Roeland genaamd gelegen in Stokkum. 

Welke kooppenningen door verkoper aan koper op intres wierd gelaten tegen drie en een halve gulden ten 

hondert jaers, waervan het eerste jaer rente verschijnd op den 11 nov. aanstaende en zo van jaer tot jaer tot 

de afbetaling toe en waer voor gemelde land zo lang verbonden blijft. Verklaerende comparanten van 

voorschreven land bij desen te doen landcedelijke cessie, transport en overdragt. Haer selven en haer 

erfgenaemen daervan te onterven en den koper met de zijne met derselver lusten en lasten, regt en 

geregtigheden, daer wederom aen te erven. Zijnde het zelve tiendbaer onder den sogenaamden 

Hagenvoorden tiende (van oudsher in bezit van geslacht Van Voorst) en verders beswaerd so als bij de 

koopsconditien daervan opgerigt staat gemeld. Met wijder belofte om desen koop ten allen tijden te zullen 

staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Zijnde van dit land door 

verkopers de verponding en contributie over de laeste jaeren volgens vertoonde quitantien onder de 

overige landen betaalt en den aangaeve met overgaeve der segels hiervan binnen drie maanden na den 

koop gedaen. Des ten oirconde hebbe dese neffens den eersten comparant door zijn huisvrouw hiertoe 

meede gequalificeerd, eigenhandig getekend en gesegeld. 



Markel den 7 van lentemaand 1809. 

 

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

Hermannus van de Sagekuile en Gerrit Hendrik Kistemaker persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn 

Jan Bode (Zwiers) en desselfs huisvrouw Grietjen Bode tutore marito. Welke bekenden en verklaerden 

op den 23 maert 1808 publique gedaene verkoop en ten vollen betaelde kooppenningen ter som van 

twee hondert en veertig gulden, segge f 240, van 21 stuiver het stuk, aan en ten erflijken profite van 

Gerrit Kojers (Snellink) verkogt te hebben twee stukken bouwland het eene agter Kojers kamp en 

het ander aan Letink weg, te samen groot ongeveer 5 schepel in Stokkum gelegen. Van welken koop 

de aangaeve met overgaeve der segels binnen drie maanden na de verkoop is gedaen. Verklaerende 

comparanten haer selfs en haere erfgenaemen daervan te onterven en den koper met de zijne 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. Zijnde voormelde stuk 

land tiendbaer onder den sogenaamden Hagenvoorden tiende en verders so als bij coopsconditien daervan 

opgerigt staat gemeld. De verponding en contributie is van dit land door verkopers volgens vertoonde 

quitantien in een massa onder de overige door haer verkogte landen over de laeste jaeren betaelt. Des ten 

oirconde hebbe dese neffens den eersten comparant door zijn vrouw daertoe meede gequalificeerd, 

eigenhandig getekend en gesegelt. 

Markel den 7 van lentemaand 1809. 

 

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

Hermannus van de Sagekuile en Gerrit Hendrik Kistemaker persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn 

Jan Bode (Zwiers) en desselfs huisvrouw Grietjen Bode tutore marito. Welke bekenden en verklaerden 

op den 23 maert 1808 gedaene publique verkoop ter somma van ses hondert vijftien gulden, zegge f 

615, van 21 stuivers het stuk, aan en ten erflijken profite van Jan Harmen Rierink (ten Bosch) verkogt 

te hebben een parceel land groot ongeveer twaalf schepel het Bokholt genaemd gelegen in Stokkum. 

Van welke kooppenningen door koper in mindering betaelt is een som van vijftien gulden. Blijvende de 

resterende ses hondert gl van 20 stuiver het stuk op intres behouden tegen drie en een halve gulden ten 

hondert jaers en waervan het eerste jaer rente zal verschenen zijn op den 11 nov. aanstaende en so van jaer 

tot jaer tot de afbetaling toe en waervoor gemelde land zo lange zal zijn en blijven verbonden. 

Verklaerende comparanten invoegen voorschreven van opgemelde land aan den koper voormeld bij desen 

te doen landcedelijke cessie, transport en overdragt. Met verklaring haer selfs en erfgenaemen daervan te 

onterven en den koper met de zijne met zijn 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 staan wagten en 

waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Zijnde dit land tiendbaer onder den 

zogenaemden Hagenvoorde tiende en verders zo als bij koopsconditien daervan opgerigt staat uitgedrukt. 

Zijnde de aangaeve met overgaeve der segels door koper binnen drie maanden na de koop gedaen. De 

verponding en contributie is door verkopers volgens vertoonde quitantien over de laeste jaeren in massa 

onder de andere verkogte landen betaelt. Des ten oirconde hebbe dese neffens den eersten comparant door 

zijn huisvrouw hiertoe meede gequalificeerd, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Markel den 7 van lentemaand 1809. 

 

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

Hermannus van de Sagekuile en Gerrit Hendrik Kistemaker persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn 

Jan Bode (Zwiers) en desselfs huisvrouw Grietjen Bode tutore marito. Welke bekenden en verklaerden 

op den 23 maert 1808 gedaene verkoop ter somma van negen hondert en vijf en seventig gulden, f 975, 

van 21 stuiver het stuk. En van welke kooppenningen door den koper Harmen Letink (Snellink) in 

mindering betaelt zijn en daervan ses hondert en twintig gulden; zullen de resterende drie hondert gulden 

op intresse tegen drie en een half percent blijven staan en het over te dragen land daervan verbonden 

blijven en wel aan en ten erflijken profite van voorschreven Harmen Letink, te cederen en over te dragen 

een parceel lands den Kamp en gaerden genaamd gelegen bij Letink in Stokkum groot ongeveer 



veertien schepel gesaay, zijnde tiendbaer onder den zogenaamden Hagenvoorden tiende en verders met 

zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als bij koopsconditien daervan opgerigt is 

gemeld. Zijnde de aangaeve met overgaeve der segels binnen drie maenden gedaen. Verklaerende 

comparanten haer zelfs en haere erfgenaemen daervan te onterven en den koper met de zijne 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 aenspraak als na regten behoord. Zijnde van dit parceel 

door verkopers de verponding en contributie over de laeste jaeren volgens vertoonde quitantien onder de 

overige verkogte parceelen in een massa betaalt. Des ten oirconde hebbe dese neffens den eersten 

comparant door zijn vrouw daertoe meede gequalificeerd, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Markel den 7 van lentemaand 1809. 

 

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

Hermannus van de Sagekuile en Gerrit Hendrik Kistemaker persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn 

Jan Bode (Zwiers) en desselfs huisvrouw Grietjen Bode tutore marito. Welke bekenden en verklaerden 

wegens op den 23 maert 1808 publique gedaene verkoop ter somma van twee hondert vijf en dertig 

gulden f 235 van 21 stuiver het stuk, waarop in mindering betaalt zijn een som van vijftien gulden, aan en 

ten erflijken profite van (hun oom) Garrit Effink (Bode), verkogt te hebben een stuk land groot 

ongeveer vier schepel den Langen akker genaamd gelegen in Stokkum. Blijvende gemelde land voor 

de resterende kooppenningen ad f 220 verbonden en waervan jaers voor intresse zal hebben te betaelen 

drie en een halve gulden ten hondert tot de afbetaling toe en zal het eerste jaer rente verschenen zijn op 

den 11 november aanstaande. Verklaerende comparanten in voegen voorschrevene van opgemelde land 

aan den koper voorschreven bij desen te doen landcedelijke cessie, transport en overdragt. Met verklaring 

haer selfs en haer erfgenaamen daervan te onterven en den koper met de zijne met derselver lusten en 

lasten, regt en geregtigheden, daer wederom aan te erven. Met belofte van 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. Zijnde hetselve tiendbaer onder den zogenaemden Hagenvoorden tiende en verder zo als 

bij coopconditien daervan opgerigt staat gemeld. Zijnde van dit land door verkopers volgens vertoonde 

quitantien de verponding en contributie over de laeste jaeren in een massa onder de overige verkogte 

landen betaalt. Des ten oirconde hebbe dese neffens den eersten comparant door zijn huisvrouw daartoe 

meede gequalificeerd, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Markel den 7 van lentemaand 1809. 

 

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

Hermannus van de Sagekuile en Gerrit Hendrik Kistemaker persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn 

Jan Bode (Zwiers) en desselfs huisvrouw Grietjen Bode tutore marito. Welke bekenden en verklaerden 

wegens op den 23 maert 1808 publique gedaene verkoop en ten vollen betaelde kooppenningen te som 

van hondert en vijf gulden, segge f 105, van 21 stuiver het stuk aan en ten erflijken profite van Jan 

Harmen Rierink (ten Bosch) verkogt te hebben een stuk bouwland het Wansink loo genaemd groot 

ongeveer 3 schepel gelegen te Stokkum. Zijnde van dese koop den aangaeve met overgaeve der segels 

binnen drie maanden daer van gedaen. Verklaerende de comparanten haer selfs en haere erfgenamen 

daervan te onterven en den koper met de zijne met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, daer 

wederom aan te erven. Zijnde tiendbaer onder den sogenaemden Hagenvoorde tiende en verders so als bij 

coopsconditien daervan opgerigt staat gemeld. Met wijder 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 

behoord. Zijnde van dit land de verponding en contributie over de laeste jaeren door verkopers volgens 

vertoonde quitantien onder zijn overige verkogte landen in een massa betaelt. Des ten oirconde hebbe dese 

neffens den eersten comparant door zijn huisvrouw daertoe meede gequalificeerd, eigenhandig getekend 

en gesegeld. 

Markel den 7 van lentemaand 1809. 

 

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



Hermannus van de Sagekuile en Gerrit Hendrik Kistemaker persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn 

Jan Bode (Zwiers) en desselfs huisvrouw Grietjen Bode tutore marito. Welke bekenden en verklaerden 

wegens op den 23 maert 1808 publique gedaene verkoop ter somma van twee hondert gulden en vijf 

stuivers, segge f 200-5, van 21 stuivers het stuk aan en ten erflijken profite van Arend Leppink verkogt 

te hebben een hooyland de Leusmaete genaamd groot ongeveer twee dagwerken gelegen in Stokkum. 

Welke kooppenningen door verkopers op intres word gelaten tegen drie en een halve gulden ten hondert 

en dat het eerste jaer intres verschenen zal zijn op den 31 november aanstaande en zo van jaer tot jaer tot 

de afbetaling toe en waer voor gemelde hooyland zo lange verbonden blijft. Zijnde de aangaeve met de 

overgaeve der segels binnen drie maanden na den koop gedaen. Doende comparanten van opgemelde 

hooyland bij desen aen den koper landcedelijke cessie, transport en overdragt. Haer selfs en erfgenaemen 

daervan ontervende en den koper met de zijne daer wederom aenervende. Met belofte om desen koop ten 

allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Zijnde 

van dit hooyland de verponding en contributie door verkopers volgens vertoonde quitantien in een massa 

onder haer overige verkogte landen van de laeste jaeren betaalt. Des ten oirconde hebbe dese neffens den 

eersten comparant door zijn vrouw daertoe meede gequalificeerd, eigenhandig getekend en gesegelt. 

Markel den 7 van lentemaand 1809. 

 

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

Hermannus van de Sagekuile en Gerrit Hendrik Kistemaker persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn 

Jan Bode (Zwiers) en desselfs huisvrouw Grietjen Bode tutore marito. Welke bekenden en verklaerden 

wegens op den 23 maert 1808 gedaene verkoop en ten vollen betaelde kooppenningen ter somma van 

twee hondert en twintig gulden, zegge f 220, van 21 stuivers het stuk aan en ten erflijken profite van 

Garrit Mensink verkogt te hebben een hooyland gelegen in het Stokkemerbroek groot ongeveer twee 

dagwerken. Zijnde van dese koop de aangaeve met overgaeve der segels binnen drie maenden na de 

verkoop gedaen. Verklaerende comparanten haer selfs en haer erfgenaemen daervan te onterven en den 

koper met de zijne met desselfs lusten en lasten, regt en geregtigheden, daer wederom aen 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. Zijnde van dit hooyland de verponding en contributie 

de laeste jaeren volgens vertoonde quitantien door verkopers in eene somma onder haer overige verkogte 

landen betaelt. Des ten oirconde hebbe dese neffens den eersten comparant door zijn huisvrouw hiertoe 

meede gequalificeerd, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Markelo den 7 van lentemaand 1809. 

 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen is Alof ten Heggeler. Welke 

bekenden en verklaerde wegens voor ongeveer 10 weken geleden gedaene verkoop ter somma van 

hondert agt en seventig gulden, zegge f 178, aan en ten erflijken profijte van Garrit Pierik en vrouw 

Janna Doeschot te cederen en over te dragen de halfscheid van de sogenaamde Thijink maathe 

kennelijk in de Harker meeden gelegen en van het erve Thijink aangekogt en waervan de verponding en 

contributie betaalt werd. Verklaerende comparant zig zelfs en zijne erfgenaamen daervan te onterven en 

den kopers met de haere daer wederom met zijn 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 behoord. Des ten oirconde hebbe dese neffens 

comparant getekend en gesegelt. 

Goor den 10 van lentemaand 1809. 

 

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

H.B. van der Namer en proc. W. Jalink persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Berend Velthuis en 

desselfs huisvrouw Grietjen Kremers marito tutore. Welke bekenden en verklaerden wegens op heden 

gedaene verkoop ter somma van vier hondert en vijftig gl f 450 welke aen haer voldaen en betaalt zijn, 

aan en ten erflijken profite van Hendrik Wilgerink in Elsen woonagtig, te cederen en over te draegen 



een hooyland de Bredde Maatte genaemd groot ongeveer vijf dagwerken gelegen in het 

Elsenerbroek ter eener zijde langs de waterleiding en aan de andere kant aan Roeters maatte. En dit alles 

met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, so en in diervoegen als zij comparanten hetzelve tot hier 

aen toe in eigendom beseten hebben, waarvan de verponding en contributie in de drie laeste jaeren onder 

zijn overige landen in een massa zijn betaelt. Verklaerende comparanten haer selfs en haere erfgenaemen 

daervan te onterven en den koper met de zijne met zijn 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. Stellende voorts 

tot meerder securiteit van den koper voor de evictie op en aanspraak van voorschreven getransporteerde 

tot borge de persoon van Harmen Broekhuis woonagtig in het carspel Goor. Welke meede gecompareerd 

is en hierbij verklaerd voor den borgtogt aan te nemen en zig te verbinden, zo ter eeniger tijd zig iemand 

mogte op doen welk eenig hypotheecq ofte anders regt op gemelden hooyland mogte hebben, den koper 

voorschreven ten allen tijde kost en schadeloos te zullen stellen. Des ten oirconde hebbe ik rigter 

voormeld dese neffens verkoperen en haer borge eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 13 van lentemaand 1809. 

 

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

H.B. van der Namer en Gerrit Boswinkel persoonlijk in den gerichte erscheenen is Tonis Groot Bruggink 

op Luttikhengel. Welke bekende en verklaarde wegens voor ongeveer veertien dagen gedaane verkoop 

voor eene summa van taggentig gulden aan Gerrit Groot Scholten en Harmen Bruggink een 

hooyland geleegen in de Harker meeden aan den vloedgraven en Thijink maate groot drie schoft en wel 

zoo en in diervoegen als hij comparant hetzelve in eygendom bezeeten heeft. Zullende gemelde 

kooppenningen aan handen van verkooper op St. Martiny aanstaande betaald moeten worden en daar voor 

gemelde hooyland verbonden blijven. Verklaarende comparant invoegen voorschrevene zig zelfs en 

erfgenaamen daarvan te onterven en den 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. Verklaarende comparant wijders dat van dit hooyland geen verpondinge of contributie betaald is. 

Des ten oirconde hebbe ik richter voormeld deeze neffens comparant eigenhandig geteekend en gezegeld. 

Kerspel Goor den 13 van bloeimaand 1809. 

 

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

Jan Willems en G. Huiskes persoonlijk gecompareerd en erschenen is Diene ter Look geadsisteerd met 

Hermannus van de Sagekuile als haer verkoren mombaer. Welke bekende en verklaerde wegens voor 

ongeveer agt dagen geleden gedaene verkoop en ten vollen betaelde kooppenningen ter som van 

hondert gulden, segge f 100, aen en ten erflijken profite van Zwier Immink te cederen en over te 

dragen een stuk land groot ongeveer vier schepel gelegen in den Potkamp naast het land van de Look 

en het gemeene veld, het Helmich stuk genaamd en door haer voor haer ouderlijk erfdeel aangeerfd. 

Waervan volgens verklaring van comparante tot heden toe onder het erve Look verponding en contributie 

is betaeld. Verklaerende comparante haer selfs en erfgenaemen daervan te onterven en den koper met de 

zijne met derselver lusten en lasten, regt en geregtigheden, daer wederom aam te erven. Met belofte om 

desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie 

op en aanspraak als na regten verpligt. Des ten oirconde hebbe dese neffens H.B. van der Namer als 

daertoe door comparante gequalificeerd, eygenhandig getekend en gesegeld. 

Harke den 14 van somermaand 1808. 

 

Certificere ondergetekende Rigter van Kedingen dat voor mij en assessoren welke waeren H.B. van der 

Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen is Garrit Daalwijk. Welke bekende en 

verklaerde aan zijn zwager Lammert Daalwijk (Leetink) verkogt te hebben voor den som van vijf 

hondert gl het roggengewas staande op de plaats Haykers in Elsen. Verklaerende comparant van alle 

regten en pretentien de gemelde roggegewas gekogt heeft of te zijn en aan den koper in eygendom 



overgedaan. Ten einde daer mede te kunnen en doen en handelen als sijn welgevallen. Verbindende hij 

comparant wijders ten allen tijde sig voor de leverantie van dien sullen caveren. Des ten oirconde hebbe 

dese neffens comparant eygenhandig getekend, gehandmerkt en gesegeld. 

Op den 29 van somermaand 1809. 

 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Jan Heylersich en 

desselfs huisvrouw Jenneken Kerkemeyers tutore marito. Welke bekenden en verklaerden wegens op 

den 8 van hooymaand 1808 gedaene verkoop en heden ten vollen betaalde kooppenningen ter somma 

van vijf hondert en vijftien gulden aan en ten erflijken profijte van Teunis Volkerink en desselfs 

huisvrouw Aaltjen Lammertink te cederen en over te dragen twee stukjes bouwland het eene 

genaemd het Haverstukke groot ongeveer een half mudde en het andere groot ongeveer een en een half 

schepel, beide gelegen in Volkerink blik en van elkanderen door een stuk land onder het erve Volkerink 

gehorende afgescheiden; als mede nog een hoekjen laagland het Nie Kempken genaemd groot ongeveer 

een half mudde gelegen met het eene einde aan de voorschreven twee stukjes land en aan het Volkerink 

blik en met den anderen einde aan de gemeente. En dit alles met zijn lusten en lasten, regt en 

geregtigheden, zo en in diervoegen als comparanten hetzelve tot hier aen toe in eigendom beseten hebben. 

Verklaerend haer selfs en 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 sullen staen wagten 

en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt en volgens koopbrief daervan opgerigt. 

Zijnde de segels tot dese overdragt na de koop overgegeven en volgens vertoonde quitantien de 

verponding en contributie de laeste jaeren onder haer overige landen betaelt. Des ten oirconde hebbe dese 

neffens comparanten getekend en gesegeld. 

Goor den 2 van hooymaand 1809. 

 

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

Hermannus van de Sagekuile en G. Slot persoonlijk gecompareerd en erschenen is Barend Barendsen 

woonagtig te Markelo. Welke bekende en verklaerde wegens voor ongeveer agt dagen gelegen gedaene 

verkoop en ten vollen betaelde kooppennningen ter somma van hondert vijftig gulden f 150 aan en ten 

erfelijken profite van Gerrit Jan Dijkink en desselfs huisvrouw Aaltjen Luttikhoes te cederen en over 

te dragen ongeveer ses schepel land gelegen in den Noord esch onder Markelo tussschen dat van Haller 

en Tibbert en zijnde tiendbaer. Verklaerende comparant sig selfs en zijne erfgenaemen daervan te 

onterven en de kopers met de haere met derselver 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 sullen 

staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Sijnde van dit land 

volgens vertoonde quitantie de verponding en contributie over de laeste jaeren onder het overige land op 

desen kamp geleegen voldaen. Des ten oirconde hebbe dese neffens comparant eigenhandig getekend en 

gesegeld. 

Goor den 13 van oogstmaend 1809. 

 

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

Hermannus van de Sagekuile en G. Slot persoonlijk gecompareerd en erschenen is Barend Barendsen 

woonagtig te Markelo. Welke bekende en verklaerde wegens voor ongeveer agt dagen gelegen gedaene 

verkoop en ten vollen betaelde kooppenningen ter som van hondert en vijftig gulden f 150, aan en ten 

erflijken profite van Garrit Kuipers (Broers) te cederen en over te dragen ongeveer ses schepel land 

gelegen in den Noord esch onder Markelo, zijnde tiendbaer, tusschen dat van verkoper en de gemeene 

weg. Verklaerende comparant sig selfs en sijne erfgenaemen daervan te onterven en den koper met de 

zijne 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 sullen staan wagten en waeren voor alle 

evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Sijnde van dit land volgens vertoonde quitantien de 

verponding en contributie over de laeste jaeren onder de overige landen op desen kamp gelegen betaelt. 



Des ten oirconde hebbe dese neffens comparant eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 13 van oogstmaend 1809. 

 

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

Hermannus van de Sagekuile en G. Slot persoonlijk gecompareerd en erschenen is Barend Barendsen 

woonagtig te Markelo. Welke bekende en verklaerde wegens voor ongeveer agt dagen gelegen gedaene 

verkoop en ten vollen betaelde kooppenningen ter som van hondert en vijftig gulden f 150, aan en ten 

erflijken profite van Teunis Volkerink en desselfs huisvrouw Aaltjen Lammertink te cederen en over 

te dragen ongeveer ses schepel land gelegen op den Noord esch onder Markelo, tiendbaer naast dat van 

de weduwe Kistemaker en G.J. Dijkink zo van comparant heeft aangekogt en op heden aan hem is 

overgedraegen. Verklaerende comparant sig selfs en erfgenaemen daervan te onterven en de kopers met de 

haere met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, daer wederom aan te erven. Met belofte om desen 

koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en 

aanspraak als na regten verpligt. Sijnde van dit land volgens vertoonde quitantien door comparant de 

verponding en contributie over de laeste jaeren onder het overige land op desen kamp gelegen betaelt. Des 

ten oirconde hebbe dese neffens comparant eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 13 van oogstmaend 1809. 

 

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

Hermannus van de Sagekuile en G. ten Donkelaer persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Jan 

Drieses en vrouw Hendrika Wannink tutore marito. Welke bekenden en verklaerden wegens voor 

ongeveer drie maenden geleden gedaene verkoop en thans ten vollen betaelde kooppenningen ter somma 

van taggentig gulden f 80, aan en ten erfelijken profite van Jan Klossers te cederen en over te dragen 

een stuk land groot ongeveer een schepel gelegen in den Stokkemer esch tusschen de landen van 

Letink en Lubbers en met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als comparanten 

het tot hier toe in eigendom beseten hebben. Verklaerende comparanten haer selfs en haere erfgenamen 

daervan te onterven en de koper met de zijne daer wederom aan te erven. Met belofte om desen koop, 

cessie, transport en overdragt ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en 

aanspraak als na regten behoord. Zijnde hier van de verponding en contributie door verkopers volgens 

vertoonde quitantien over de laeste jaeren onder haer overge land betaelt. Des ten oirconde hebbe dese 

neffens den eersten comparant door zijn vrouw daertoe mede in judicio gequalificeerd om voor haer te 

tekenen en te segelen, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 6 wijnmaand 1809. 

 

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

Hermannus van de Sagekuile en Siebrand Bakker persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Jannes 

Stroek en vrouw Aaltjen Bloemendal (uit Holten) tutore marito. Welke bekenden en verklaerden 

wegens voor ongeveer tien weken geleden gedaene verkoop en ten vollen betaelde kooppenningen ter 

somma van twee hondert vijf en twintig gulden, f 225, aan en ten erflijken profite van Arend Vasters 

en vrouw Jenneken Dokters (uit Holten), te cederen en over te dragen ongeveer twee dagwerk 

hooyland gelegen in den Kemkes maette waervan een gedeelte aan Loman behoord in het Markelerbroek 

in de Rouwdaelte alles volgens koopbrief daervan opgerigt. Verklaerende comparanten haer selfs en 

erfgenaemen daervan te onterven en de kopers met de haere met derselver 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 sullen staen wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten 

verpligt. Zijnde hiervan de verponding en contributie volgens vertoonde quitantie over de laeste jaeren 

betaelt onder zijn overige landen. Des ten oirconde hebbe dese neffens den eersten comparant eigenhandig 

getekend en gesegeld. 

Goor den 15 van wijnmaand 1809. 

 

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



W.J. Kuiper en A. Wultfer persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Gosewijn Broese en desselfs 

huisvrouw Yda Broese tutore marito. Welke bekenden en verklaerden wegens voor ongeveer weertien 

dagen geleden gedaene verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter somma van vier hondert 

gulden, segge f 400, aan en ten erflijken profite van Berend Ribbers en desselfs huisvrouw Janna 

Eeftink verkogt te hebben hun eigendommelijke aandeel van de plaats Ribbers in Elsen gelegen 

bestaende in huis, schuur en schapeschot en onderhorige hoge en lage landerijen en wel so en in 

diervoegen als zij verkoperen hetselve tot hier aan toe in eigendom beseten hebben en hetselve van haer 

vader en schoonvader Harmen Hendrik Broese hebben aengeerfd. Verklaerende comparanten wijders haer 

selfs en haer erfgenaemen van dat aendeel zo in voorschreven plaats gehad hebben, te onterven en de 

kopers met haere erfgenamen met derselver lusten en lasten, regt en geregtigheden, daer wederom aan te 

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

waeren voor alle evictie op en aanspraak na regten verpligt. Zijnde van dit aandeel volgens vertoonde 

quitantien de verponding en contributie over de laeste jaeren onder de overige aandelen in eene somma 

betaelt. Des ten oirconde hebbe dese neffens comparanten eygenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 26 van oogstmaend 1809. 

 

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

C. ten Zijthoff en Jan van Eerden persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Garrit Brummelhuis en 

desselfs huisvrouw Jenneken Klein Breteler woonagtig in Elsen. Welke bekenden en verklaerden 

wegens voor ongeveer vier weken geleden gedaene verkoop en thans ten vollen betaelde kooppenningen 

ter somma van agt en seventig gulden f 78, aan en ten erflijken profite van Jan Hendrik Kempers en 

desselfs huisvrouw Janna Assink te cederen en over te draegen een stuk land groot ongeveer 4 

schepel in den Elsener esch tusschen de landen van G.J. Beumers en G.J. Schreurs gelegen en voormaels 

door comparanten van de weduwe Reeff aengekogt. Zijnde tot hier aan toe daer van door comparanten 

gemeld eerst op contanten betaelt maer deselve door gemelde wed. G.J. Reeff meede onder haer erve 

Hendertink betaelt geworden en vrij van verponding en contributie aangekogt, sijnde tiendbaer. 

Verklaerende comparanten haer selfs en haer erfgenaemen daervan te onterven en de kopers met de haere 

met zijn 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 dese neffens den eersten comparant daertoe 

meede door zijn vrouw gequalificeerd, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Elsen den 24 van louwmaand 1810. 

 

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

J.H. Wissink en G. Krajensang persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Harmen Lonink (Zwiers) en 

desselfs huisvrouw Janna Lonink tutore marito. Welke bekenden en verklaerden wegens voor ongeveer 

ses weken geleden gedaene verkoop ter somma van vijftien hondert gulden f 1500, aan Berend 

Hidders op Lonink en vrouw Aaltjen Rietmans verkogt te hebben het plaatsjen Lonink oud nr 96 en 

nieuw nr 558 kennelijk onder Markelo deses gerigts gelegen, bestaende in huis, schoppe en verder 

daerbij behorende hoge en lage landerien so en als het door comparanten tot heeden toe in eigendom 

beseten is. Verklaerende comparanten van bovengemelde kooppenningen ontvangen te hebben een somma 

van een duisend guldens en zullen de resterende vijf hondert guldens onder kopers blijven staen waer voor 

gehouden en verpligt zullen zijn haer verkopers den tijde haeres levens te onderhouden in eten en drinken, 

linnen en wollen kledinge so en als bij gelegendheid behoord en voor welke onderhoud gemelde plaatsjen 

zo lang comparantens leven sal sijn en blijven verhypothiseerd. Verklaerende comparanten  in voegen 

voorschreven haer selfs en haer erfgenaemen van opgemelde plaatsjen te onterven en de kopers met de 

haere met derselver lusten en lasten, regt en geregtigheden, daer wederom aan te erven bij desen. Met 

belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt te zullen staen wagten en waeren voor alle evictie op 

en aanspraak als na regten verpligt. Zijnde hier van volgens vertoonde quitantien de verponding en 

contributie over de laeste jaeren gedeeltelijk aen den ontvanger betaelt; als wordende van den gaerden aan 

Arend Kloeken van den Barkamp aan Elkink, aan Bartels van een stuk land aan Kremers hekke jaerlijks 



de verponding en contributie voldaen waervan dese landen vooremaels door verkopers zijn aangekogt. 

S.A.L. In waerheids oirconde hebbe dese neffens comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en 

gesegeld. 

Markelo den 24 van louwmaend 1810. 

 

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

Arend Kloeken en Derk Krijgsman persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Garrit Krabbenbos op 

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

voor ongeveer drie weken geleden gedaene verkoop ter somma van veertien hondert en vijftig gulden f 

1450, aan en ten erflijken profite van Jan Bussink en vrouw Hendriena Krabbenbos verkogt te 

hebben het plaatsjen Lucas gelegen onder Markelo deses gerigts, zijnde oud nr 82 en nieuw nr 544, met 

die daer onder gehorende hoge en lage landerijen, getimmertens daerop staande zo en in diervoegen als 

comparanten hetselven in eigendom beseten hebben en zullende den aantast datelijk geschieden. 

Verklaerende comparanten van boven gemelde kooppenningen ontvangen te hebben een somma van 

seven hondert en vijftig gulden en zullende de resterende seven hondert en vijftig gulden aan kopers 

verblijven en waer voor gehouden en verpligt sullen zijn haer verkopers den tijd haeres levens te 

onderhouden in eeten en drinken na huises vermogen en waervoor gemelde plaatsjen tot hun beider 

overlijden speciaal zal zijn en blijven verbonden. Verklaerende comparanten invoegen voorschreven van 

opgemelde plaatsjen bij desen te doen landcedelijke cessie, transport en overdragt. Met verklaering haer 

selven en haere erfgenaemen daervan te onterven en de kopers met de haere 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 sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten 

verpligt. Zijnde hiervan de verponding en contributie volgens vertoonde quitantien betaelt. S.A.L. In 

waerheids oirconde hebbe dese neffens comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en gesegeld. 

Markelo den 29 van louwmaend 1810. 

 

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

Gerrit Jan van Heek en Willem Pongers persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Jan Harmen 

Wissink met deszelfs vrouw Berendina Lubbers tutore marito. De welken bekenden en verklaarden in 

de maand augustus jl gedaane verkoop ter somma van een duizend guldens, zegge f 1000 en thans ten 

vollen betaalde kooppenningen aan en ten erflijken profijte van Berend Hidders op Loonink en deszelfs 

huisvrouw Aaltjen Rietmans verkogt te hebben ongeveer 3 mudden lands gelegen in de Toenbree 

naast dat van het erve Breukink en koopers land. Zijnde van ouds leenhoorig onder den huise Almelo en 

dit alles verders met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden, zo en in diervoegen als comparanten 

hetzelve tot hier toe in eigendom bezeeten hebben. Zullende van dit parceel lands, zo lange de oude 

verponding en contributie geheeven worden, jaars en alle jaaren door koopers moeten betaald worden eene 

somma van zeven guldens ordinair. Verklaarende comparanten in voegen voorschreeven haar zelvs en 

haare erfgenaamen daarvan te onterven en de koopers met de haare met derzelver lusten en lasten, regt en 

geregtigheeden, daar meede om 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 zo en als na regten 

behoord. Zijnde van deezen koop de aangaave en overgaave der zegels binnen de drie maanden gedaan en 

volgens vertoonde quitantien de verponding en contributie over de laatste jaaren door verkooper onder 

zijn overige landen of wel onder het erve Wissink betaald. Des ten oirconde hebbe deeze neffens den 

eerste comparant als daartoe door zijn huisvrouw in judicio gequalificeerd om meede en voor haar te 

teekenen en te zegelen, eigenhandig geteekend en gezeegeld. 

Marculo den 5 sprokkelmaand 1810. 

 

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

Gerrit Jan van Heek en Willem Pongers persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Jan Harmen 

Wissink met deszelfs vrouw Berendina Lubbers tutore marito. De welken bekenden en verklaarden in 

de maand augustus jl gedaane verkoop ter somma van zes honderd guldens, zegge f 600 en thans ten 



vollen betaalde koopspenningen aan en ten erflijken profijte van Berend Loonink verkogt te hebben 

ongeveer 2 mudde lands genaamd den Steenbree geleegen naast het land van Meenderink en dat van 

Loonink Bree, zijnde van ouds leenhoorig onder den huize Almelo. En dit alles verders met zijn lusten en 

lasten, regt en geregtigheeden, zo en in diervoegen als comparanten hetzelve tot hier toe in eigendom 

bezeeten hebben. Zullende de weg hierover gaan zo als van ouds gebruikelijk is geweest. Zullende van dit 

perceel lands zo lang de oude verpondinge en contributie geheeven worden jaars en alle jaaren door 

kopers moeten betaald worden eene somma van vier gulden en 10 stuiver ordinair. Verklaarende 

comparanten invoegen voorschreeven haar zelvs en haare erfgenaamen daarvan te onterven en de koopers 

met de haare met derzelver lusten en lasten, regt en geregtigheeden, 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 zo en als na regten behoord. Zijnde van deezen koop den aangave met 

overgave der zegels binnen de drie maanden gedaan en volgens vertoonde quitantien de verponding en 

contributie over de laatste jaaren door verkoopers onder zijn overige landen of wel onder het erve Wissink 

betaald. Des ten oirconde hebben deeze neffens den eersten comparant als daartoe door zijn huisvrouw in 

judicio gequalificeerd om meede voor haar te teekenen en zeegelen, eigenhandig geteekend en gezeegeld. 

Marculo den 5 sprokkelmaand 1810. 

 

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

Gerrit Jan van Heek en Willem Pongers persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Jan Harmen 

Wissink met deszelfs vrouw Berendina Lubbers tutore marito. De welken bekenden en verklaarden in 

de maand augustus jl gedaane ter somma van negen honderd guldens, zegge f 900, en thans ten vollen 

betaalde kooppenningen aan en ten erflijken profijte van Arend Klosters op Rozendom en deszelfs 

huisvrouw Hendrika Klein Ikkink verkogt te hebben ongeveer 10 scheepel lands genaamd het Schot 

stukke gelegen naast het land van Meenderink en de gemeene weg in den Dijker esch onder Marculo, 

zijnde van ouds leenhoorig onder den huize Almelo. En dit alles verders met zijn lusten en lasten, regt en 

geregtigheeden, zo en in diervoegen als comparanten hetzelve tot hier toe in eigendom bezeeten hebben. 

Echter met dit bezwaar dat verkooper zig reserveerd het eindens over dit land zijn weg te houden na zijn 

land zo daar agter heeft leggen, dog echter onder deeze reserve dat wanneer verkooper dit zijn land voor 

St. Martiny niet bezaaid en den kooper als dan zijn gekogte land reeds bezaaid heeft daar niet over zal 

mogen vaaren of zal gehouden en verpligt zijn den weg zo gebruikt heeft, wederom te bouwen en toe te 

zaaien. Zullende van dit perceel lands, zo lange de oude verpondinge en contributie geheeven worden, 

jaars en alle jaaren door koopers moeten betaald worden eene somma van vijf gulden, twaalf stuiver en 8 

penningen ordinair. Verklaarende comparanten invoegen voorschreeven haar zelvs en haare erfgenaamen 

daarvan te onterven en de koopers met de haare met derselver lusten en lasten, regt en geregtigheeden, 

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 zo en als na regten behoord. Zijnde van 

deezen koop de aangave met overgave der zegels binnen de drie maanden gedaan en volgens vertoonde 

quitantien de verponding en contributie over de laatste jaaren door verkooper onder zijn overige landen of 

wel onder het erve Wissink betaald. Des ten oirconde hebben deeze neffens den eersten comparant als 

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

eigenhandig geteekend en gezeegeld. 

Marculo den 5 sprokkelmaand 1810. 

 

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

Gerrit Jan van Heek en Willem Pongers persoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Berend Egberts en 

Fenneke Elkink ehelieden tutore marito. Welke bekenden en verklaerden wegens voor ongeveer ses 

weken geleden gedaene verkoop en ten vollen betaelde kooppenningen ter somma van hondert en vijf 

en seventig gulden, segge f 175, aan en ten erflijken profite van Garrit Greven en vrouw Harmina 

Kuipers, verkogt te hebben een stuk bouwland groot ongeveer drie schepel het Kooymans stukke 

genaemd gelegen tusschen Meengs en Wiemerinks land in den Stokkemer esch. Verklaerende 

comparanten haer selfs en haere erfgenaemen daervan te onterven ende kopers met de haere met derselver 



lusten en lasten, regt en geregtigheeden, 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 

aanspraek als na regten verpligt. Zal den aantast datelijk hier van gedaen kunnen worden. Zijnde hier van 

de verponding en contributie over de laeste jaeren door verkopers onder zijn overige landen volgens 

vertoonde quitantien betaeld. Des ten oirconde hebbe dese neffens den eersten comparant door zijn vrouw 

daertoe mede gequalificeerd, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Markelo den 10 van sprokkelmaand 1810. 

 

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

Arend Kloeken en Garrit Lucas persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Dries Schrijver (Wilbers) en 

desselfs huisvrouw Jenneken Schrijver (Rietman) tutore marito. Welke bekenden en verklaerden 

wegens voor ongeveer agt dagen geleden gedaene verkoop ter som van twee duisend en vijf hondert 

gulden, segge f 2500, aan en ten erflijken profite van Berend Berendsen (Stoelhorst) en desselfs 

huisvrouw Janna Kuipers verkogt te hebben haer eigen toebehorende plaats Schrijvers genaemd 

bestaende in huis nr 548 met de verdere getimmertens daerop staende, voorts hoge en lage landerien, 

niets van alles uitgesondert, so en in diervoegen als zij comparanten het tot hier aan toe in eigendom 

beseten hebben. Zijnde van dese kooppenningen door koperen aan verkoperen betaald een somma van 

twee hondert gulden en also dese landen en getimmerten door verkoperen ten profite van Jannes Boerman 

zijn verhyphotiseerd en beswaerd met een capitael groot twee duisend en drie hondert guldens, sullen 

kopers gehouden en verpligt zijn die ten haeren laste te nemen. Verklaerende comparanten in voegen 

voorschreven haer selfs en haere erfgenaemen van dit erve en goed te onterven en de kopers met de haere 

met derselver 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 staen wagten en waeren voor alle 

evictie op en aanspraak zo en als na regten behoord. Zijnde hier van volgens vertoonde quitantien de 

verponding en contributie over de laeste jaeren betaelt. Des ten oirconde hebbe dese neffens H.B. van der 

Namer als daertoe door comparanten in judicio gequalificeerd om voor haer te tekenen en te segelen, 

eigenhandig getekend en gesegeld. 

Markelo den 20 van lentemaand 1810. 

 

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

G. van Sichem en H.B. van der Namer persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Willemina Meester 

Berents en zoon Willem Meester Berents, zijnde zij eerste comparantinne geadsisteert met den tweeden 

comparant als haarer verkooren en geadmitteerden mombaar. Welke bekenden en verklaarden wegens 

voor ongeveer agt dagen geleeden gedaane verkoop en ten vollen betaalde kooppenningen ter somma 

van een hondert agt en veertig gulden, zegge f 148, aan en ten erflijken profijte van Teunis Stokkers 

en deszelfs huisvrouw Hendrina Meester Berents en aan Willem Helderman en deszelfs huisvrouw 

Maria Dikkers, te cedeeren en over te draagen ongeveer twee dagwerken hooyland geleegen in het 

Markelerbroek naast het land van verkoopers en dat van Bolink op de Borkel. Verklaarende comparanten 

van gedagte hooyland haar zelfs en haare erfgenaamen daarvan te onterven en de kooperen voormeld met 

derzelver erfgenaamen met zijn lusten en lasten, recht en gerechtigheeden, daar wederom aam 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 en als na rechten verpligt. Zijnde van dit hooyland 

volgens verklaaring van comparanten tot hier aan toe geen verpondinge of contributie betaald. Des ten 

oirconde hebbe deeze neffens comparanten eigenhandig geteekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Goor den 7 van lentemaand 1810. 

 

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

burgmr. Arend ten Zijthoff en burgmr. H. Traest persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Willem 

Jacob Arendsen en desselfs ehevrouw Johanna ten Zijthoff ehelieden tutore marito. Welke bekenden 

en verklaerden wegens voor ongeveer ses weken geleden gedaene verkoop ter somma van twee duisend 

gulden, segge f 2000, aan en ten erflijken profite van juffrouw Catharina Auffemorth weduwe 



Bekstein en haer twee minderjaerige kinders verkogt te hebben haer eigendommelijke erve en goed 

Groot Vrijlink genaemd gelegen in de boerschap Harke deses gerigts, met alle de daerbij en onder 

behorende hoge en lage landerijen en getimmertens daerop staande, als meede het hooyland den Strampen 

genaemd gelegen in de Harker meen. Verklaerde comparanten op heden van de kopersche voorschreven 

ontvangen te hebben een som van vier hondert gl als welke de kopersche voornoemd dien ten haeren laste 

te neemen en desen capitaele ...... Arendsen in voorschreven erve ... heeft, groot sestien hondert gulden en 

na welke afbetaling voorschreven kooppenningen zijn betaelt. Doende comparante in voegen 

voorschrevene van gemelde parceel bij desen landcedelijke cessie, transport en overdragt. Haer selven en 

haer erfgenaemen daervan ontervende en de kopersche met de haere met derselver lusten en lasten, regt en 

geregtigheden, daer wederom aanervende bij desen. Met belofte om desen koop, cessie, transport en 

overdragt ten allen tijde te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten 

behoord. Sijnde hiervan de verponding en contributie voor de laeste jaeren volgens quitantie betaelt. Des 

ten oirconde hebbe dese neffens comparanten getekend en gesegeld. 

Goor den 10 van grasmaand 1810. 

 

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

Hermannus van de Sagekuile en G.J. Sanders persoonlijk gecompareerd en erschenen is Zwier Immink. 

Welke bekende en verklaerde wegens voor ongeveer agt weken geleden gedaene verkoop ter som van f 

115 welke ten vollen betaeld zijn, aan en ten erflijken profite van Jan Hendrik Koelmans (Elkink) en 

Hendrika Wansink ehelieden, verkogt te hebben zijn eigen toebehorende stuk land groot ongeveer 

een mudde gesaay gelegen in den Potkamp naest het land van Look in de boerschap Harke gelegen en 

wel so en in diervoegen als comparant hetselve van Diene Look heeft aangekogt. Verklaerende comparant 

sig selfs en zijne erfgenaemen daervan te onterven en den kopers met de haere met derselver lusten en 

lasten, regt en geregtigheden, daer wederom aan te erven. Met belofte om desen koop, cessie, transport en 

overdragt ten allen tijde te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten 

behoord. Wordende hiervan de verponding en contributie volgens verklaring van comparant onder het 

erve Look meede betaelt. Des ten oirconde hebbe dese neffens comparant eigenhandig getekend en 

gesegeld. 

Goor den 12 van grasmaand 1810. 

 

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

Gerrit Jan van Heek en Berend Hendrik Reurslag persoonlijk gecompareerd en erschenen is de heer H. 

Weenink in qualiteit als gevolmagtigde van den heer mr. D.E. Wilbrenninck en die als met en 

benevens mr. M.J. van Loben Sels generaele gevolmagtigde van derselver moeder vrouwe M.G. van 

Hasselt weduwe van de heer mr. Johan Wilbrenninck, kragt volmagt de dato den 14 van grasmaand 

1810 voor de schepenstoel der stad Zutphen op den comparant gepasseerd, alhier in judicio vertoond, 

gelesen en van waerden erkend en met het vidimus betekend. En verklaerde voor een somma van vier 

duisend gulden waervan ter somma van drie duisend seven hondert gulden op kustinge datelijk op dit 

transport te passeren kunnen blijven staan. Hier meede in een stedenvasten erfkoop verkogt te hebben 

aan Jannes Stroek en vrouw Aaltjen Bloemendal echtelieden het erve en goed Stroek genaemd, met 

desselfs getimmertens, voorts derselver onderhorige hof, bouw en weydelanden en houtgewassen, 

sijnde hiervan het grootste gedeelte met de behuisingen onder Holten gelegen en ongeveer een derde 

onder dit gerigte (Kedingen) gelegen en in beide markten gewaard en beregtigt met heyden en weyden, so 

en in diervoegen als kopers hetselve in pagt beseten hebben; beswaerd in het geheel in oude verpondinge 

met 29-2-6 en de gebouwen in nieuwe verpondinge aangeslagen op 6-14-0. Welke verpondinge bij 

anticipatie over den jaere 1810 is betaeld en volgens verklaering der comparanten vervat is bij quitantie; 

deswegens voor den commissaris tot het welk de verpondinge in het ressort 1e arrondissement hoofdplaets 

Deventer mr. B.A. Wicherlynk alhier in judicio vertoond, terwijl de meerdere verpondinge als meede de 

suppletie en aansuivering derselve zo van dit als de vorige jaeren alle ter verkoperen laste zijn; wijders 

volgens koopsconditien van den 15 october of wijnmaand 1809 waertoe comparant sig refereerd. 

Belovende voorts comparant voorschreven koop, cessie, transport en overdragt te sullen staan wagten en 



waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt en onder renuntiatie van alle tegenstrijdige 

exceptien. Zijnde van de landen so ver onder het gerigte gelegen volgens vertoonde quitantie over het 

laeste jaer de verponding en contributie betaeld, als meede de aangaeve so ver onder dit gerigte gelegen 

met overgaeve der segels binnen de drie maanden na de koop gedaen. S.A.L. In waerheids oiconde hebbe 

dese neffens comparant eigenhandig getekend en gesegeld. 

Markelo den 28 bloeymaend 1810. 

Zijnde voorts erschenen Jannes Stroek voor sig selven als meede voor zijn vrouw Aaltjen Bloemendal. 

Welke bekenden wegens het restant der kooppenningen, voor het so ver aen hun getransporteerde erve en 

goed het Stroek genaamd, opregt en deugdelijk schuldig te wesen aen vrouwe M.G. van Hasselt 

weduwe van wijlen den heer mr. Johan Wilbrenninck en erven een capitaele somma van drie duisend 

seven hondert gulden van 20 stuiver het stuk, zegge f 3700. Belovende het voorschreven capitaal 

jaarlijks en alle jaeren te sullen verrenten met en tegen vijf dergelijke guldens van ieder hondert, dog de 

rente op den jaarlijkschen verschijnsdag betaelende, zullen rentgeveren met vier en een halve gulden van 

ieder hondert gulden kunnen volstaen. Waarvan de rente zijn aanvang genomen heeft met den 22 van 

sprokkelmaend 1810 en also het eerste jaar rente sal verschenen zijn op den 22 sprokkelmaend 1811 en zo 

vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflossinge toe. Welke so aan sijde van voornoemde 

rentheffersche als die van rentgeveren word voorbehouden mits de opsaege een vierendeel jaars voor de 

verschijnsdag geschiede. Tot nakominge van dit een en ander verbinden de comparanten hunne personen 

en goederen maar ook speciaal het so even aan hun getransporteerde parceel het erve en goed Stroek 

genaemd. Ten einde in cas van nood of wanbetaling daar aan ten allen tijde kost en schadeloos verhaal kan 

zijn en zulx met parate en reeele middelen. Zullende in dat geval de rentheffersche alleen hebben te doen 

en welke van verkoop zoude gehouden te zijn eenigerley ingangen, termijnen of rechtens tot het 

verwinnen of executeeren van ongerede goederen andersints vereischt. Wordende in het werk te stellen of 

te observeren als waar van gekogte meede van de jaaren van resumptie. De comparant verklaerde wel 

wetenlijk en wel verstaande het effect van dat dezen onder te recurenteeren bij desen. Versoekende hier 

van meede protocollatie en registratie. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe dit meede neffens den 

comparant Jannes Stroek eygenhandig getekend en gesegeld. 

Markelo als boven. 

 

Tevens lenen Jannes Stroek en Aaltjen Bloemendal op 25 mei 1810 van mevrouw M.G. van Hasselt 

(wed van mr Johan Wilbrennink) f 725 wegens achterstallige pachten over de jaren 1806, 1807, 1808, 

1809 en 1810 met als onderpand meerdere stukken grond onder meer gelegen in Markelo. 

 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Janna Hondevelt 

weduwe van wijlen Gerrit Schottink; voorts Berend Schottink en zijnde zij eerste comparante met den 

tweeden comparant geadsisteerd als mombaar. Welke bekenden en verklaerden wegens voor ongeveer 

vier weken geleden gedaene verkoop ter somma van twee hondert en vijf en veertig gl, f 245, aan Jan 

Sprokkerieff en desselfs huisvrouw Hendrika Reurink verkogt te hebben de halfscheid van een hooy 

maatte gelegen in het Elsenerbroek tusschen die van Notteberg en Krommendam groot een en een half 

dagwerk en waervan de andere halfscheid aan Gerrit Bloemers behoord; waervan den aantast op Martini 

aanstaande sal kunnen gedaen worden en de kooppenningen door kopers in 1811 aan verkopers moeten 

betaeld worden. Verklaerende comparanten haer selfs en erfgenaemen daervan te onterven en de kopers 

met de haere 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 sullen staan wagten en waeren voor 

alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Zijnde hiervan de verponding en contributie volgens 

vertoonde quitantie en verklaeringe van comparanten onder haer overige landen betaald. Des ten oirconde 

hebbe dese neffens comparanten getekend, gehandmerkt en gesegeld. 

Goor den 31 bloeymaand 1810. 

 

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



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

(Broekman) en vrouw Jenne E(e)ftink tutore marito. Welke bekenden en verklaerden wegens voor 

ongeveer ses weken geleden gedaene verkoop en ten vollen betaelde kooppenningen ter som van twee 

en sestig gulden, segge f 62, aan en ten erflijken profite van Mannes Snijders en Jenne Mensink te 

cederen en over te dragen ongeveer een half mudde land gelegen in den Elsener esch tusschen de 

landen van Harmen Mensink en Jan Willemsen en dit alles met zijn lusten en lasten, regt en 

geregtigheden, so en in diervoegen als zij comparanten hetselve tot hier aen toe in eigendom beseten 

hebben. Verklaerende comparanten sig selfs en erfgenamen 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 

sullen staen wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Zijnde hiervan de 

verponding en contributie volgens vertoonde quitantien over de laeste jaeren door verkopers onder haer 

overige landen betaelt. Des ten oirconde hebbe dese neffens den eersten comparant eygenhandig getekend, 

gehandmerkt en gesegeld. 

Goor den 2 louwmaand 1810. 

 

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

Hendrik Cuiper en Wolter Jan Cuiper persoonlijk gecompareerd en erschenen is Janna Hondevelt 

weduwe van wijlen Gerrit Schottink geadsisteert met H.B. van der Namer als mombaer. Welke bekende 

en verklaerde wegens op eergisteren gedaene verkoop ter somma van seven hondert gulden, f 700, aan 

en ten erflijken profite van haar zoon Berend Schottink, te cederen en over te dragen het halve 

plaatsjen Schottink bestaande in huis nr 626 met de schoppe daarbij gelegen, voorts met de halve bouw 

en hooyland daer onder gehorende en alle kennelijk in Stokkum gelegen en waarvan de andere halfscheid 

reeds aan koper behoord. Verklaerende comparante haer selfs en haere erfgenaemen daervan te onterven 

en den koper met de zijne daer wederom aan te erven bij desen. Met belofte om desen koop, cessie, 

transport en overdragt ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als 

na regten verpligt. Zijnde hiervan de verponding en contributie over desen jaere volgens vertoonde 

quitantien betaelt. Des ten oirconde hebbe dese neffens comparante en haer mombaer eigenhandig 

getekend, gehandmerkt en gesegeld. 

Goor den 6 louwmaand 1810. 

 

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

Gerrit Hofmeyer en Hermannus van de Sagekuile persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Tonis 

Bloemers (Broekman) en desselfs huisvrouw Jenne E(e)ftink tutore marito. Welke bekenden en 

verklaerden wegens voor ongeveer tien weeken geleeden gedaene verkoop en ten vollen betaelde 

kooppenningen ter somma van ses en dertig gl en tien stuiver, f 36-10, aan en ten erflijken profijte 

van Jan Willemsen te cederen en over te dragen een stukjen land den Steenberg genaamd groot 

ongeveer ses spind tusschen Wissink en Ribbers, zijnde tiendbaer. En dit alles verders met zijn lusten en 

lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als zij comparanten hetselve tot hier aan toe in 

eigendom beseten hebben. Verklaerende haer selfs en erfgenaemen daervan te onterven en de kopers  met 

de haere daer wederom aan te erven. Met belofte om dese koop, cessie, transport en overdragt ten allen 

tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Zijnde 

hiervan volgens vertoonde quitantien de verponding en contributie door comparanten tot heden toe onder 

zijn overige landen betaeld. Des ten oirconde hebbe dese neffens H.B. van der Namer door comparanten 

hiertoe in judicio gequalificeerd om voor haer te tekenen en te segelen, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 6 oogstmaand 1810. 

 

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

Gerrit Hofmeyer en Hermannus van de Sagekuile persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Tonis 

Bloemers (Broekman) en desselfs huisvrouw Jenne E(e)ftink tutore marito. Welke bekenden en 

verklaerden wegens voor ongeveer 10 weken geleden gedaene verkoop en ten vollen betaelde 

kooppenningen ter somma van twee hondert en vijftien gulden, f 215, aan en ten erflijken profite van 



Willem Oonk en desselfs huisvrouw Geese Smeyers, te cederen en over te dragen een hooyland groot 

ongeveer 2 dagwerken gelegen in het Elsenerbroek deses gerigts tusschen de hooylanden van Ribbers 

en Schreurs aan de ene zijde en aan de andere kant aen den Schipvoort. En dit alles met zijn lusten en 

lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als zij comparanten hetselve tot hier aen toe in 

eigendom beseten hebben. Verklaerende haer selfs en haere erfgenaemen daervan te onterven en de kopers 

met de haere met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, daer wederom aan te erven. Met belofte om 

desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie 

op en aanspraak als na regten behoord. Zijnde hiervan volgens vertoonde quitantien de verponding en 

contributie door verkopers tot hier aen toe onder haer overige landen betaelt. Des ten oirconde hebbe dese 

neffens H.B. van der Namer als daer toe door comparanten in judicio gequalificeerd om voor haer te 

tekenen en te segelen, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 6 oogstmaand 1810. 

 

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

Gerrit Hofmeyer en Hermannus van de Sagekuile persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Tonis 

Bloemers (Broekman) en desselfs huisvrouw Jenne E(e)ftink tutore marito. Welke bekenden en 

verklaerden wegens voor ongeveer 10 weken geleden gedaene verkoop en ten vollen betaelde 

kooppenningen ter somma van twee en negentig gulden en agt stuivers, f 92-8, aan en ten erflijken 

profijte van Jan Woolthuis en desselfs huisvrouw Leide Aaftink, te cederen en over te dragen een 

stuk bouwland gelegen in den Elsener esch tusschen de landen van Oonk en Effink gelegen en 

tiendbaer. En dit alles met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als sij 

comparanten hetselve tot hier aan toe in eigendom beseten hebben. Verklaerende comparanten haer selfs 

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 bij desen. Met belofte om desen koop, cessie, transport en 

overdragt ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten 

behoord. Zijnde hiervan volgens vertoonde quitantien de verponding en contributie tot hier aen toe onder 

zijn overige landen betaeld. Des ten oirconde hebbe dese neffens H.B. van der Namer als daer toe door 

comparanten in judicio gequalificeerd om voor haer te tekenen en te segelen, eigenhandig getekend en 

gesegeld. 

Goor den 6 oogstmaand 1810. 

 

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

Gerrit Hofmeyer en Hermannus van de Sagekuile persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Tonis 

Bloemers (Broekman) en desselfs huisvrouw Jenne E(e)ftink tutore marito. Welke bekenden en 

verklaerden wegens voor ongeveer 10 weken geleden gedaene verkoop en ten vollen betaelde 

kooppenningen ter somma van ses hondert en dertig gulden, segge f 630, aen en ten erflijken profite 

van Hendrik Rotman en desselfs huisvrouw Jenne Wissink, te cederen en over te dragen de 

sogenaemde halve Bloemers maath gelegen in het Elsenerbroek deses gerigts, groot ongeveer 3 

dagwerken en waervan de wederhelft aen koperen selfs in eigendom behoord. Verklaerende comparanten 

haer selfs 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 bij desen. Met belofte om desen koop, cessie, 

transport en overdragt ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als 

na regten behoord. Zijnde hiervan volgens vertoonde quitantien de verponding en contributie door 

verkopers onder haer overige landen betaeld. Des ten oirconde hebbe dese neffens H.B. van der Namer als 

daer toe door comparanten in judicio gequalificeerd om dese voor haer te tekenen en te segelen, 

eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 6 oogstmaand 1810. 

 

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

Gerrit Hofmeyer en Hermannus van de Sagekuile persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Tonis 

Bloemers (Broekman) en desselfs huisvrouw Jenne E(e)ftink tutore marito. Welke bekenden en 



verklaerden wegens voor ongeveer 10 weken geleden gedaene verkoop en ten vollen betaelde 

kooppenningen ter somma van seven en negentig gulden en agtien stuiver f 97-18, aan en ten erflijken 

profijte van Willem Wilgerink te cederen en over te dragen een stuk land voor Wilgerink tusschen 

Oonk en Effink land gelegen groot drie schepel, sijnde tiendbaer. En dit alles verders met zijn lusten en 

lasten, regt en geregtigheden, zo en in diervoegen als zij comparanten hetselve tot hier toe in eigendom 

beseten hebben. Verklaerende comparanten haer selfs en haer erfgenaemen daervan 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 sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten behoord. 

Zijnde hiervan de verponding en contributie volgens vertoonde quitantien door comparanten tot heden toe 

onder zijn overige landen betaeld. Des ten oirconde hebbe dese neffens H.B. van der Namer als daertoe 

door comparanten in judicio gequalificeerd om dese voor haer te tekenen en te segelen, eigenhandig 

getekend en gesegeld. 

Goor den 6 oogstmaand 1810. 

 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen is den HoogWGeb Gestr 

Heer F.J.W.R. van Heekeren Heer van Overlaar voor hem zelven en als gevolmagtigde van zijn 

HWGeb ehegemalinne Vrouw S.G.F. Baronesse van Heekeren geboren Gravinne van Rechteren, 

ingevolge volmagt voor den heer H.J. Raedt in der tijd officier van het schoutampt binnen en buiten 

Lochem en gerigtslieden in dato den 27 october 1800 gepasseerd, alhier vertoond, gelesen en van waerden 

erkend en met het vidimus van heeden betekend. Welke bekende en verklaerde wegens volgens 

koopscontract daervan opgerigt op den 6 van lentemaend deses jaers gedaene verkoop den thans ten vollen 

betaelde kooppenningen ter somma van ses duisend vijf hondert vijf en seventig guldens, segge f 

6575, aan en ten erflijken profijte van mejuffrouw Catharina Auffemorth weduwe Beckstein en haere 

twee minderjarige kinders bij haer wijlen eheman in echte verwekt, te cederen en over te draegen haer 

eigendommelijke hooylanden gelegen in het Markelerbroek de Grote en Kleine Deelen, of ook wel de 

Suidgooische genaamd. En dit alles met derselver lusten en lasten, so en in diervoegen als heer comparant 

en desselfs ehegemalinne deselve tot hier aan toe in eigendom beseten hebben. Verklaerende heer 

comparant zig selfs en zijn ehegemalin en erfgenaemen daervan te onterven en de kopers met de haere 

daer wederom aan te erven bij desen. Met belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen 

tijde te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Zijnde 

hiervan de aangaeve met overgaeve der segels binnen drie maenden na de koop gedaen. Verklaerende heer 

comparant dat van dit parceel tot hier aan toe geen verponding en contributie is betaelt aan den lande maer 

meede betaelt is onder den vrijinge van den huise Oldenhoff. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe dese 

neffens heer comparant eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 15 slagtmaend 1810. 

 

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

H.B. van der Namer en Wolter Jan Cuiper persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Willemiena 

Meester Berends en zoon Willem Meester Berends, zijnde de eerste comparante met den tweeden 

comparant geadsisteerd als mombaer. Welke bekenden en verklaerden wegens voor ongeveer ses weken 

geleden gedaene verkoop en thans ten vollen betaelde kooppenningen ter somma van vijf hondert en 

negentig gulden, f 590, aan en ten erflijken profite van Jan Willem Helderman en vrouw Maria 

Dikkers en van Tonis Stokkers en vrouw Hendriena Meester Berends ieder voor de geregte 

halfscheid, te cederen en over te dragen een hooyland groot ongeveer agt dagwerk gelegen in het 

Markelerbroek tusschen verkopers bouwland en het Hidders slag, zullende hiervan de uitweg gaen langs 

verkopers huis. Verklaerende comparanten haer selfs en haere erfgenaemen daervan te onterven en de 

kopers met de haere met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, daar wederom aan te erven bij desen. 

Met belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren 

voor alle evictie op en aanspraak als na regten behoort. Zijnde hiervan volgens vertoonde quitantien de 

verponding en contributie over dit jaer betaeld. Des ten oirconde hebbe dese neffens den tweeden 



comparant als daertoe door de eerste comparante in judicio gequalificeerd om meede voor haer te tekenen, 

eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 17 slagtmaand 1810. 

 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen is den HoogWGeb Gestr 

Heer F.J.W.R. van Heekeren Heer van Overlaar voor hem zelven en als gevolmagtigde van zijn 

HWGeb ehegemalinne Vrouw S.G.F. Baronesse van Heekeren geboren Gravinne van Rechteren, 

ingevolge volmacht voor den heer H.J. Raedt in der tijd officier van het schoutampt binnen en buiten 

Lochem en gerichtslieden in dato den 27 october 1800 gepasseerd, alhier vertoond, geleezen en van 

waarden erkend en met het vidimus van heeden beteekend. Welke bekende en verklaarde wegens in de 

maand augustus laatstleeden gedaane verkoop ter somma van zeventien hondert gulden, zegge f 1700, 

aan en ten erflijken profijte van Jan Visser en deszelfs huisvrouw Aaltjen Ikkink verkogt te hebben, 

zulks alnog doende kragt deezes, het plaatsjen Vissers genaamd geleegen in het Markelerbroek, 

bestaande in huis, hoff of gaarden pro primo, secundo de oude weide ongeveer vier dagwerk, tertio de 

nieuwe weide ongeveer drie dagwerk, quarto een kalver weideken ongeveer een dagwerk, quinto het 

bouwland den kamp bij het huis en belt in de oude weide te zamen groot ongeveer vier mudde, sexto alle 

het bouw, hooy of weideland dat hij zedert lange jaaren in pacht en gebruik heeft gehad liggende bij het 

hekke in de Schottebeuke of Kleine Deele genaamd. En verders niet houdende echter heer en vrouw 

verkooperen voor haar en haare erfgenaamen de privative jagt en visscherije op gemelde verkogte 

perceelen, als meede het recht van waterloop dat door het sluisjen koomt dat in den Legtendam in den 

bekkenwal legt. Waarvan verkooperen meede als van ouds hun gebruik zullen moogen genieten en verders 

niet. Verklaarende wijders heer comparant pro se en in opgemelde zijn qualiteit met de kooperen overeen 

te zijn gekoomen dat gemelde kooppenningen ad zeventien hondert guldens op interesse zullen kunnen 

behouden tegens drie en een halve gulden van het hondert sjaars; waarvan den eersten verschijnsdag zal 

weezen op den 1 van slagtmaand 1811 en zoo van jaar tot jaar tot de afbetaaling toe, welke alle jaar zal 

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

verschijnsdag opzage zal zijn gedaan. En voor welke kooppenningen of capitaal en daarop te verloopen 

interessen wel speciaal voorschreven goederen zullen zijn en blijven verhypothiseert en verbonden. 

Doende heer comparant zoo voor zig zelfs en namens als gevolmachtigde van zijn ehegemalinne invoegen 

voorschreven van gemelde plaatsjen Vissers, landcedelijke cessie, transport en overdragt. Haar zelven en 

haar erfgenaamen daarvan ontervende en de koopers met de haare met zijn lusten en lasten, recht en 

gerechtigheeden, daar wederom aanervende 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. Verklaarende verders heer comparant dat van dit plaatsjen tot heeden toe geen verpondinge of 

contributie is betaald. Zijnde van deeze koop de aangave met overgave der zegels binnen de drie maanden 

na de koop gedaan. Des ten oirkonde hebbe deeze neffens den heer comparant en in opgemelde qualiteit 

eigenhandig geteekend en gezegeld. 

Goor den 26 van slagtmaand 1810. 

 

Wilhelm Hulsken Rigter van Kedingen certificere kragt deses dat voor mij en assessoren welke waeren 

Gerrit Jan Letink en Gerrit Notteberg persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Garrit Jan ten 

Zenkeldam en desselfs huisvrouw Janna Muller (uit Goor) tutore marito. Welke bekenden en 

verklaerden wegens in de maand januar of louwmaand laestleden gedaene verkoop ter somma van een 

hondert agt en veertig gl, waervan heden in minderinge betaelt is een som van agt en veertig gulden aan 

en ten erflijken profite van Gerrit Kruiders woonagtig op den Wildeman te carspel Goor, te cederen 

en over te dragen een stuk bouwland gelegen in het carspel Goor deses gerigts in den sogenaemden 

nieuwen kamp naest dat van Garrit Jan Nijland. En dit alles met zijn lusten en lasten, regt en 

geregtigheden, zo en in diervoegen als comparanten hetselve tot hier toe in eigendom beseten hebben. 

Verklaerende comparanten haer selfs en erfgenaemen daervan te onterven en den koper met de zijne daer 

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



staen wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten behoord. En also gemelde land 

door comparanten verbonden is ten profite van Jacobus Bleeken en vrouw voor een capitaal ad hondert 

gulden en sal koper dat dus zijnen laste nemen en voor welk capitael het getransporteerde land zal zijn en 

blijven verbonden. Zijnde hiervan de aangaeve met overgaeve der segels volgens verklaering van 

comparanten binnen de drie maenden na de koop gedaen, als mede de verponding en contributie over dit 

jaer volgens quitantie betaelt. Des ten oirconde hebbe dese neffens den eersten comparant door zijn vrouw 

daertoe mede gequalificeerd, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 10 wintermaand 1810. 

 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen is Jan Willem Meyers de 

rato caverende voor zijn absente huisvrouw Willemina Leunk. Welke bekende en verklaerde wegens 

voor ongeveer veertien dagen geleden gedaene verkoop en ten vollen betaelde kooppenningen ter 

somma van twee hondert vijf en twintig gulden, f 225, aan en ten erflijken profite van Harmannus 

Rietman en huisvrouw Janna Gelkink, te cederen en over te dragen een stuk land groot ongeveer drie 

schepel gelegen in den Noord esch onder Markelo tusschen dat van de weduwe Sligmans en dat van 

Snell en thans aen de bakker Hofmeyer behorende en zijnde tiendbaer. Verklaerende comparant sig selfs 

en sijne erfgenamen daervan te onterven en de kopers met de haere 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 sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten 

verpligt. Zijnde hier van de verponding en contributie over de laeste jaeren volgens verklaering van 

comparanten betaelt, waervan hier de quitantien waeren vertoont. Des ten oirconde hebbe dese neffens 

comparant eygenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 31 wintermaand 1810. 

 

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

H. Rouwendal en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erscheenen is de weduwe (Berendina Lubbers) 

van wijlen Garrit Bungeler woonagtig in Stokkum geadsisteerd met J. Warmelink als mombaer. Welke 

bekende en verklaerde wegens voor ongeveer drie weken geleden gedaene verkoop ter som van negentig 

gulden, segge f 90, aan en ten erflijken profite van Wolter Jalink Hzn te cederen en over te dragen een 

stukjen land of gaerden het Bungeler plaatsjen genaemd gelegen in Stokkum en also daervan de 

kooppenningen heeft ontvangen, doet zij aen denselven van gedagte land bij desen landcedelijke cessie, 

transport en overdragt met verklaering haer selfs en erfgenaemen daervan te onterven en den koper met de 

zijne met derselver lusten en lasten, regt en geregtigheden, daer wederom aan te erven. Met belofte om 

desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie 

op en aanspraak als na regten behoord. Verklaerende comparante dat van dit parceel de verponding en 

contributie tot hier aan toe op naam van haer overleden man is betaeld, dog waervan geen quitantie bij het 

doen deser overdragt vertoond was, dog egter bij de afhaling geproduceerd en gebleken is dat de 

verponding en contributie over de laeste jaeren is aanbetaeld, zo hebbe dese afgegeven. Des ten oirconde 

hebbe dese neffens H.B. van der Namer als daertoe door comparanten gequalificeerd, eigenhandig 

getekend en gesegeld. 

Goor den 4 januar 1811. 

 

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

Hermannus van de Sagekuile en G. Slot persoonlijk gecompareerd en erschenen is Arend Olthoff (ten 

Broeke uit Gelselaar). Welke bekende en verklaerde wegens in het laest van den jaere 1807 gedaane 

verkoop ter somma van negen en sestig gl., f 69, en thans ten vollen betaelde kooppenningen aan en ten 

erflijken profite van Jan Wevers in Stokkum, te cederen en over te dragen ongeveer een dagwerk 

hooyland gelegen in het Stokkemerbroek bij Broek Gerrit. En dit alles met zijn lusten en lasten, regt 

en geregtigheden zo en in diervoegen als comparant hetselve tot hier aan toe in eigendom beseten heeft. 

Verklaerende comparant sig selfs en erfgenaemen daervan te onterven en den koper met de zijne met zijn 



lusten en lasten, regt en geregtigheden, daer wederom aan te erven. Met belofte om desen koop, cessie, 

transport en overdragt ten allen tijde te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als 

na regten verpligt. Zijnde hier van volgens verklaering van comparant tot hier aan toe geen verponding en 

contributie betaelt en het segel in de maend januar 1808 overgegeven. Des ten oirconde hebbe dese 

neffens H.B. van der Namer als daertoe door comparant gequalificeerd om voor hem te tekenen en te 

segelen, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 10 januar 1811. 

 

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

burgmr. Jan Vincent en Jan Schreurs persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Hendrikes Reeff en 

Berend Jan Reeff. Welke bekenden en verklaerden wegens op den 16 van wijnmaand des afgelopene 

jaers 1810 wegens door hen en desselfs moeder Johanna Keyser gedaene verkoop ter somma van twee 

duisend en een hondert gulden f 2100, aan en ten erflijken profite van den coopman Salomon Moses 

woonagtig te Almelo, te cederen en over te dragen haer comparanten lheen en hofhorige goederen van 

Lebuini kerk te Deventer bestaende in het erve en goed Hendertink of Henrikink, zijnde huis en 

schoppe nr 309 als meede den gaerden daerbij geleegen pro primo, 2. het Wegstukke groot ses schepel, 3. 

den Draaytuiten voor het huis dwars over de weg voor het esch hekke groot vijf schepel en drie 

dagwerken groengrond de Weide genaamd aen den gaerden bij het huis, nog een mudde lands aan Odink 

weg het eindens het land van de schoolmeester en alle in Elsen gelegen; alles volgens koopbrief daervan 

opgerigt. Zijnde de kooppenningen voor het grootste gedeelte voor hyphothecatien so door comparantens 

wijlen moeder van den koper en zijn vader waeren genegotieerd en waervoor voorschreven goederen zijn 

verbonden, voldaen en de resterende in gelde. Verklaerende comparanten haer selfs en haere erfgenaemen 

daervan te onterven en den koper met de zijne met derselver 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 sullen staen wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. Zijnde hiervan 

volgens vertoonde quitantien de verpondinge en contributie over de laeste jaeren betaeld. Des ten oirconde 

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

haer te tekenen en te segelen, eygenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 12 van louwmaand 1811. 

 

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

Jacobus Bleeken en Antony Slot persoonlijk gecompareerd en erschenen is juffrouw Johanna Knape 

geboren Menger geassisteert met haare eheman procureur Berend Jan Knape. Welke bekende en 

verklaarde weegens in het laest van den jaere 1809 gedaane verkoop ter somma van dertien honderd 

gulden en ten vollen betaalde kooppenningen aan en ten erflijken profijte van Helmig van Heek en 

desselfs ehevrouw Henriette Menger, te cederen en over te dragen het halve erve en goed het Halve 

Geusendam geleegen in het karspel Goor. Verklaarende comparante onder assistentie als gemeld haar 

zelfs en haare erfgenamen daarvan te onterven en de kopers met haare erfgenamen daar wederom aan te 

erven. Met derzelver lusten en lasten, rechten en gerechtigheeden, zo en in diervoegen als zij comparante 

hetzelve tot hier toe in eigendom bezeeten heeft een voormaals uit den ouderlijken boedel is toegedeeld en 

aangeerft. Verklarende verders dese koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan 

wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak zoo en als na rechten verpligt zijnde. De verpondinge 

en contributie volgens aan mij vertoonde quitantie over de laaste jaaren voldaan en betaald. Zijnde de 

segels binnen de drie maanden overgegeven. Des ten oirconde hebbe deze neffens comparante en haar 

mombaar eigenhandig geteekend en gezegeld. 

Goor den 13 van louwmaand 1811. 

 

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

Derk Oonk en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erschenen is Hendrika van Someren 

geadsisteerd met H.B. van der Namer als mombaer. Welke bekende en verklaerde wegens in het laest der 

afgelopen jaers 1810 gedaene verkoop ter somma van vijf en negentig gulden f 95, aan en ten erflijken 



profite van Hendrik Teegers en desselfs huisvrouw Geertruid Lankheet, te cederen en over te dragen 

drie vierde gedeeltens van een sloptiende groot vijf schepel rogge sjaers gaende uit de plaats 

Dambrink in het carspel Goor gelegen. Verklaerende comparante haer selfs en haere erfgenamen daervan 

te onterven en de kopers met de haere met sijn 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 sullen staen 

wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als na regten behoord. Des ten oirconde hebbe dese 

neffens comparantens mombaer als door haer in judicio gequalificeerd om dese meede voor haer te 

tekenen en te segelen, eygenhandig getekend en gesegeld. 

Goor den 25 louwmaand 1811. 

 

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

Derk Oonk en H. Rouwenhorst persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Jan Immink op Philipsborg 

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

den jaere 1809 gedaene verkoop ter somma van hondert en vijftig gulden, segge f 150, en thans ten 

vollen betaelde kooppenningen aen en ten erflijke profite van Derk ter Keurst te cederen en over te 

dragen ongeveer een en een half dagwerk hooyland in het Elsenerbroek gelegen tusschen dat van 

Nottebarg en Krommendam. Verklaerende comparanten haer selfs en erfgenaemen daervan te onterven en 

den koper met de zijne met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, daer wederom aan te erven. Met 

belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor 

alle evictie op en aanspraak als na regten behoord. Zijnde hiervan het segel in mey 1809 overgegeven. 

Wordende van dit land volgens verklaering van comparanten geen verponding en contributie betaelt. Des 

ten oirconde hebbe dese neffens H.B. van der Namer door comparanten daertoe gequalificeerd om voor 

haer te tekenen en te segelen, eigenhandig getekend en gesegelt. 

Goor den 2 febr. 1811. 

 

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

H.B. van der Namer en Derk Oonk persoonlijk gecompareerd en erschenen is Wolter Jalink Hzn. Welke 

bekende en verklaerde wegens in den afgelopen jaere 1810 gedaene verkoop ter somma van negentig 

gulden f 90, aan en ten erfelijken profite van Berend Reurslag te cederen en over te dragen het 

plaetsjen Bungeler genaemd gelegen onder Stokkum en van koper de kooppenningen voldaen en 

betaelt. Zo doet comparant bij desen aen denselven landcedelijke cessie, transport en overdragt. Met 

verklaering sig selfs en erfgenaemen daervan te onterven en den koper met de zijne daer wederom aan te 

erven. En dit alles met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, so en in diervoegen als comparant het 

uit den boedel van wijlen Garrit Bungeler (Lodeweges) heeft aangekogt en op welker naem de 

verponding en contributie tot heden toe volgens quitantien is betaelt. Des ten oirconde hebbe dese neffens 

comparant getekend en gesegeld. 

Goor den 24 febr. 1811. 


