1749-1753 Transporten en hypotheken
Ick Roelof Baron van Hoevell Heere van Nienhuis wegens Hooger Overigheid Richter van Kedingen doe
cond en certificere voor de oprechte waerheid dat voor mij en nae benoemde ceurnoten personelijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Vorsschesank en Maria Weerdes sijn huisvrouwe; sij
Maria Weerdes met haer voornoemde eheman in desen als momboir geassisteert sijnde. Ende bekenden sij
comparanten opregt en deugdelijk wegens opgenomene en te danke ontfangene penningen ter somma van
vier hondert car. gulden ad 20 stuiver het stuk schuldig te sijn aan de edele Jacob Bruins
burgermeester der stad Goor en desselfs huisvrouw Johanna Cuiper en erfgenamen; welke
voornoemde capitael sij comparanten beloven jaerlix te verrenten met drie gulden en vijff stuivers van het
hondert, waervan het eerste jaer rente sal verschenen sijn als heden over een jaer en soo voorts van jaer tot
jaer tot effective aflosse toe, welke ten wedersijden sal vrij staan een half jaer voor den verschijndagh te
mogen en te moeten aenkondigen; voor welke capitaele somma voorn. en daer op te verlopen interesse
comparanten verbinden haer personen en goederen en tot een speciael gerichtelijk hypotheecq haer
eygendoemelijke vrije en allodiale katerstede de Vorschesank met sijn ap en dependentien, oude en
nieuwe geregtigheid van dien in de buirschap Harke gericht Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen,
soo en als het aen wijlen Jacob Moyderman op den 16 july 1723 is ... geweest. Ende tot welkers aflosse
voorschreven penningen sijn geemployeert en gebruikt geworden om sig bij onverhoopte misbetalinge,
soo van capitael als interesse, daer aen cost en schadeloos te kunnen en mogen verhalen. Renuncierende
sij comparanten van alle exceptien hier tegens eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van
ongetelden gelde. Daar dit aldus passeerde waeren met mij richter voorn. aen en over als ceurnoten dr
J.W. Cramer en Wolter Jalink. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick richter dese neffens
den comparant mede voor sijn vrouw getekent en gesegelt en heeft de comparant als geen zegel
gebruikende hiertoe gebruikt het cachet van Wolter Jalink.
Actum Goor den 13 may 1749.
(In de zijlijn staat geschreven dat het bedrag in 1769 geheel is afgelost).
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en nae benoemde ceurnoten personelijk gecompareerd ende erschenen
sijn Hendrik Hendriksen Wassink en desselfs huisvrouw Janna Effink tutore marito, Jan
Hendriksen Wassink en desselfs huisvrouw Geertjen te Nijenhuis tutore marito, Hendrik te
Langeler en desselfs huisvrouw Heille te Langeler marito tutore, voorts Hendrik ten Schoolkotte
ende desselfs huisvrouw Geertjen, geassisteert met haer eheman als mombaer. Ende bekenden sij
comparanten den eersten met den laatsten cooppenning ter somma van ses hondert twee en dertig
gulden, volgens coopbrief van den 24 april 1748, van Jan Willemsem te Ribbert ontfangen derhalven
gecedeert, getransporteert en overgedragen hebben, gelijk sij ook hierbij cederen, transporteren en
overdragen mits desen, haer eygendoemelijke erfenisse van Wassink soo in het erve en plaatsjen het
Willems genaemt boerschap Elsen gerichts Kedingen gelegen was liggende, aen Jan Willemsen en
huisvrouw Jenneken Willemsen (Kijfhorst) en derselver erfgenamen over sulx de coperen daer
aenervende bij desen ende haer verkoperen daervan ontervende met belofte om desen coop ten allen tijden
te sullen staan wagten en waeren nae landrecht en als erfcoops recht is. Idque informa amplissima. Daer
dit aldus passeerde waeren met mij verwalter richter voorschreven aen en over als ceurnoten Wolter Jalink
en burg. Jacob Bruins. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ik verwalter richter dese neffens
de twee eerste comparanten mede voor haer vrouwen getekent en met het cachet van Wolter Jalink
gesegelt en mede neffens Jacob Schutte op der laasten comparanten versoek in judicio, vermits selfs niet
schrijven kunnen nog segel gebruiken getekent en gesegelt.
Actum Goor den 22 may 1749.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en nae benoemde ceurnoten personelijk gecompareerd ende erschenen
sijn Jan Willemsen en desselfs huisvrouw Jenneken marito tutore. Ende bekenden sij comparanten

wegens opgenomene en te danke ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te weesen een
somma van seshondert car. gulden ad 20 stuiver het stukke aen (buurman) Jan Assink oudste zoon
van Jan Assink in Elsen en sijn erfgenamen, welke somma sij comparanten beloven jaerlix te verrenten
met drie gelijke guldens van het hondert; van welke capitale somma voorschr. het eerste jaar rente sal
verschenen wesen als heeden over een jaer en soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse en de
nuperatie toe, die ten wedersijden sal vrij staan een half jaer voor den verschijndag te mogen en moeten
doen; ende sullen de comparanten voorschreven capitael telkens met vijftig of hondert gulden mogen
verminderen. Voor welke capitale somma voorn. sij comparanten verbinden haer personen en goederenen
tot een speciael gerichtelijk hyptheeq haer eygendoemelijke halve erve en goed het Willemsen genaemt
vrij en allodiael in de boerschap Elsen gerichts Kedingen gelegen om sig in cas van onverhoopte
misbetalinge, soo van capitael als interesse, daer aen cost en schadeloos te kunnen en mogen verhalen.
Renuncierende sij comparanten van alle exceptien desen eenigsints contrarierende en in specie van de
exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij verwalter richter hier aen en over
als ceurnoten Wolter Jalink en burg. Jacob Bruins. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ik
verwalter richter dese neffens Jacob Schutte als daertoe door de comparanten in judicio speciael versocht,
vermits des schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende sijn getekent en gesegelt.
Actum Goor den 22 may 1749.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en nae benoemde ceurnoten personelijk gecompareerd ende erschenen
sijn Jan Coenderink (Straaten) en deesselfs huisvrouwe Jenneken Coenderink tutore marito in de
boerschap Boesbergen wonende. De welke bekenden en verklaerden wegens opgenomene en te danke
ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Jan Schuitert zoon van Jan Schuitert
de jonge tot Holten in de Swaen wonende, een capitale somma van ses hondert en vijftig caroli
gulden van twintig stuivers het stuk; welke somma sij comparanten beloven jaerlix te verrenten met drie
gelijke guldens van het hondert en waervan het eerste jaar rente sal verschenen wesen als heden over een
jaer en soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse van dien; welke ten wedersijden sal vrij staen
ten allen tijde te mogen geschieden mits de eene den anderen een vierendeel jaers voor de verschijndag
daer van de opsage doende. Voor welke voorschreven capitale somma en daer op te verlopen interesse sij
comparanten verbinden haer personen en goederen en tot een speciael gerichtelijk hypotheeq stellen en
verbinden haer eygendoemelijke vrije en allodiael hooyland den Reyger genaemt in het Stokkumer
Broek geright Kedingen tusschen het Peters en Coenderink en met den einde aen de Bulksbeeke, groot
ongeveer twee dagwerk gelegen. Voorts een stukke land het Raa land genaemt gelegen in den
Beusberger Esch tusschen Rierink en Lubbers land, schietende met den enen einde aen Wijmerink en met
den anderen einde aen het land door comparanten in het gebruik den Grooten Bree genaemt; sijnde
gemelde Raa land vrij en allodiael groot ongeveer ses schepel gesaey en sijnde voormaels wegens den
bruidschat van Hungerink aengekomen, ten einde om sig in cas van onverhoopte misbetalinge, soo van
capitael als interesse, daer aen cost en schadeloos te kunnen en mogen verhalen. Renuncierende sij
comparanten van alle exceptien desen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van
ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij verwalter richter aen en over als ceurnoten
Wolter Jalink en burg. Jacob Bruins. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ik verwalter richter
dese nevens den comparant mede voor sijn vrouw als des schrijvens onervaeren sijnde, getekent en
gesegelt en heeft comparant daer toe gebruikt het cachet van Wolter Jalink.
Actum Goor den 7 juny 1749.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en nae benoemde ceurnoten personelijk gecompareerd ende erschenen
sijn Gerrit Leetink (Wessels) en desselfs huisvrouw Hendrine in Elsen wonende marito tutore. Ende
bekenden sij comparanten nae ontfang van den laatsten en den eersten cooppennink ter somma van een
hondert en vijff en dertig car. gulden van Jan Wessels en desselfs huisvrouwe Hendrikjen, weegens
een vijfde part uit een derde part van het plaatsjen de Slettenhaer genaemt in de boerschap Notter

gericht Kedingen gelegen, ontfangen te hebben; aen gemelde Jan Wessels en desselfs huisvrouw
Hendrikjen en haere erfgenamen bij desen te doen cessie, transport en overdragt van gemelde vijfte part
uit een derde part van het plaatsjen de Slettenhaer genaamt in de boerschap Notter gericht Kedingen
gelegen met sijn ap en dependentien, recht en geregtigheeden; hun comparanten en erfgenamen daervan
ontervende en voorschr. coperen en erfgenamen daer wederom aenervende, met belofte van de coperen
dieswegen ten allen tijde te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht
is. Daer dit aldus passeerde waeren met mij verwalter richter voorn. aen en over als ceurnoten Wolter
Jalink en burg. Jacob Bruins. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ik verwalter richter dese
neffens de gemeensman Arent Jalink als daer toe door comparanten specialijk in judicio versocht als
schrijvens onervaren sijnde en geen segel gebruikende, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 19 juny 1749.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en nae benoemde ceurnoten personelijk gecompareerd ende erschenen
sijn Derk Effink (Wessels) en desselfs huisvrouw Geertjen Effink (Leetink) tutore marito in de
boerschap Elsen gericht Kedingen wonende. En bekenden sij comparanten nae ontfang van den laasten
met den eersten cooppenning ter somma van eenhondert vijf en dertig car. gulden van Jan Achterhuis
en desselfs huisvrouw Berendina, weegens een vijfte part uit een derde part van het plaatsjen de
Slettenhaer genaemt in de boerschap Notter gericht Kedingen gelegen, ontfangen te hebben aen gemelde
Jan Achterhuis en desselfs buisvrouw Berendina en haere erfgenamen bij desen te doen cessie, transport
en overdragt van gemelde vijfte part uit een derde part van het plaatsjen de Slettenhaer genaamt in de
boerschap Notter gericht Kedingen gelegen met sijn ap en dependentien, recht en geregtigheeden; hun
comparanten en erfgenamen daervan ontervende en voorschr. coperen en erfgenamen daer wederom
aenervende, met belofte van de coperen dieswegen ten allen tijde te sullen staen wagten en waeren voor
alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. Daer dit aldus passeerde waeren met mij verwalter richter
voorn. aen en over als ceurnoten Wolter Jalink en burg. Jacob Bruins. Sonder arg of list in oirconde der
waerheid hebbe ik verwalter richter dese nevens den comparant mede voor sijn huisvrouw als schrijvens
onervaren, getekent en gesegelt en heeft hij comparant als geen segel gebruikende daertoe gebruikt het
cachet van Wolter Jalink.
Actum Goor den 19 juny 1749.
Ick Roelof Baron van Hoevell Heere van Nienhuis wegens Hooger Overigheid Richter van Kedingen doe
cond en certificere voor de oprechte waerheid dat voor mij en nae benoemde ceurnoten personelijk
gecompareerd ende erschenen is Aeltjen Nijhuis (Kusbelt) uit de boerschap Stokkum geassisteert met
haer broer Derk Smit (Kusbelt) als haeren versochten en toegelaten mombaer in desen. Dewelke bekende
voor haer selfs en als boedelhoudster en wettige voogdesse van haere kinderen, wegens verstrekte en bij
haer comparante te danke ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aen Jan Loinck
jongste zoon van Jan Loink bouwman op het erve Loinck in Stokkum, de somma van twee hondert
caroli gulden ad 20 stuivers het stuk; welke penningen sij comparante belooft jaerlix en alle jaer te
verrenten met drie gelijke gulden van het hondert tot de effectuele aflosse toe; welke ter wedersijden sal
vrij staen ten allen tijde te kunnen en mogen doen, mits de eene den anderen een half jaer voor den
verschijndag daervan de opsage doende. Sullende het eerste jaer rente verschenen weesen op den 6 may
1750. Voor welke capitael en daerop te verlopene interesse sij comparante verbint haer persoon en
goederen en daer voor tot een speciael onderpand stellende haer eygendoemelijke een en een half
dagwerk hooyland gelegen met het eene einde aen het Laer en met de eene sijde langs het gemeene broek
in Stokkum gerichts Kedingen, soo en als door comparante voormaals van Jan Brinkers of Landeeeewer
en desselfs huisvrouw Berentjen is aengekoft, ten einde hij rentheffer in cas van onverhoopte
misbetalinge, soo van capitael als interesse, sig daer aen ter allen tijde kost en schadeloos sal kunnen en
mogen verhalen. Renuncierende sij comparante alle beneficien en privilegien rechtens desen eenigsints
contrarierende en wel in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren
met mij richter voorn. aen en over als ceurnoten Jurriaen Jalink en meester Tobias van Ommen. Sonder

arg of list in oirconde der waerheid hebben ick richter dese neffens Derk Smit, daer toe van haer
comparante specialijk versocht, dewijl sij niet schrijven kan nog segel gebruikt uit haeren name mede te
tekenen en te segelen, getekent en gesegelt en heeft Derk Smit hier toe gebruikt het cachet van Wolter
Jalink.
Actum Goor den 1 july 1749.
Ick Roelof Baron van Hoevell Heere van Nienhuis wegens Hooger Overigheid Richter van Kedingen doe
cond en certificere voor de oprechte waerheid dat voor mij en nae benoemde ceurnoten personelijk
gecompareerd ende erschenen is Aeltjen Nijhuis uit de boerschap Stokkum geassisteert met haer broer
Derk Smit als haeren versochten en toegelaten mombaer in desen. Dewelke bekende voor haer selfs en als
boedelhoudster en wettige voogdesse van haere kinderen, wegens verstrekte en bij haer comparante te
danke ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aen Harmen Nijmeyer in
Stokkum wonende de somma van een hondert caroli gulden ad 20 stuivers het stuk; welke somma sij
comparante tot de dadelijke aflosse toe waervan de denunciatie wedersijds een half jaer voor den
verschijndag sal moeten gedaan worden, belooft te verrenten met drie gelijke gulden; sullende het eerste
jaer interesse verschijnen op primo may 1750. Verklaerende comparante verders, soo wel voor capitael als
daerop nog te verlopene interesse, te verbinden haer persoon en goederen en wel in specie daarvoor tot
een hypotheecq en onderpand te stellen en te versetten haer eygendoemelijke hooyland de Leusmate
genaemt groot een dagwerk met den eenen einde aen het Nije slag en met den anderen einde aen het
gemeene broek in de boerschap Stokkum gericht Kedingen gelegen en voormaels aengekoft van Dries
Meengs uit Harke, ten einde de rentheffer sig daer aen ten allen tijde kost en schadeloos te kunnen en
mogen verhalen soo ten aensien van capitael als interesse. Ende sulx onder renunciatie van comparante
van alle beneficien en privilegien regtens desen eenigsints contrarierende en wel in specie van de exceptie
van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met richter voorn. aen en over als ceurnoten
Jurriaen Jalink en mr. Tobias van Ommen. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebe ik richter dese
neffens Derk Smit daertoe van haer comparante specialijk versocht, dewijl sij niet schrijven kan nog segel
gebruikt om uit haeren name mede te tekenenen te segelen, getekent en gesegelt en heeft Derk Smit
hiertoe gebruikt het cachet van de ed. Wolter Jalink.
Actum Goor den 1 july 1749.
manco ....... haer eygendoemelijke hooyland sijnde circa ses dagwerk tusschen Smitjans en Wansinks
maten aen den Bruggenkolk in de boerschap Stokkum gericht Kedingen gelegen ten einde sig renthefferen
ten allen tijde daer aen, soo wegens capitael als interesse cost en schadeloos te kunnen en mogen verhalen.
Renuncierende sij comparanten van alle exceptien desen eenigsints contrarierende als mede in specie van
die van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij verwalter richter aen en over als
ceurnoten de ed. Wolter Jalink en burg. Jacob Bruins. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe
ick verwalter richter desen eygenhandig getekent en gesegelt, gelijk mede Jacob Schutte voor
comparanten als schrijvens onervaren en geen segel gebruiken en daertoe in judicio versocht sijnde,
getekent en gesegelt heeft.
Actum Goor den 25 july 1749.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en nae benoemde ceurnoten personelijk gecompareerd ende erschenen
is Hendrik Haykers. De welke bekende nae ontfang van den laatsten en den eersten cooppenning ten
somma van een hondert en vijftig caroli gulden van Jan van der Boom in den Grimberg en desselfs
huisvrouwe Fenneken Klein Langele van sijn vierde part van de halfscheid van het Kleine Exsoo
boerschap Enter gerigt Kedingen gelegen, gecedeert, getransporteerd en overgdragen te hebben, gelijk hij
comparant alsoo gerichtelijk cedeert, transporteerd en overdraegt voorschreven vierde part van de
halfscheid van het Kleine Exsoo, bestaende in een vierde part van het halve huis, gaarden, grond, land en
hooylanden aan hun coperen Jan voor den Boom in den Grimberg en vrouw Fenneken Klein Langele
voorn. en haer beyder erfgenamen; hem verkoper voorn. daer van ontervende en de coperen daer wederom

aenervende. Belobvende hij comparant voorn. gemelde vierde part van het halve Kleine Exsoo ten allen
tijden te sullen staen wagten en waeren als erfcoops recht is, idqe informa amplissima. Daer dit aldus
passeerde waeren met mij verwalter richter hier aen en over als ceurnoten de ed. Wolter Jalink en burg.
Jacob Bruins. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter dese getekent en
gesegelt en heeft comparant als schrijvens onervaren en geen segel gebruikende, specialijk in judicio
versocht de ed. Jacob Schutte om dese uit sijn naam en voor hem te tekenen en te segelen gelijk denselven
dese neffens mij getekent en gesegelt heeft.
Actum Goor den 20 augusti 1749.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en nae benoemde ceurnoten personelijk gecompareerd ende erschenen
is Jan Lindenbarg. Ende bekende hij comparant op den 27 may laastleden verkoft te hebben aen Tonnis
Velderman (de Maag) en desselfs huisvrouwe Gerritjen Derriksen (Velderman) woonagtig in
Verwoolde, sijn eygendoemelijke vierde part hooylant het Koeversbroek genaamt liggende in het
Markelerbroek langs Broekink broek onder Marculo en dat voor een somma van drie hondert en vijftien
gulden. Voorts bekende hij comparant dat aen hem den eersten met den laatsten cooppenning te danke en
ten genoegen is voldaan ende betaald, bedanckende dus voor gedane betalinge en doende derhalven
hiermede cessie, transport en overdragt aen voorschr. coperen en derselver erfgenamen; met belofte om
desen verkoop ten allen tijden te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie op ende aensprake als
erfcoops recht is. Renuncierende hij comparant van alle exceptien desen eenigsints contrarierende en in
specie van de exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij verwalter richter
aen en over als ceurnoten Hendrik Schimmel en Jurriaen Jalink. Sonder arg of list in oirconde der
waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens den comparant voorschr. getekent en gesegelt en
vermits comparant geen eygen segel was hebbende, heeft Jurriaen Jalink op denselver versoek dese uit
sijnen name gesegelt.
Actum Goor den 22 september 1749.
Copia
Op heden dato ondergeschreven is tusschen de Heer Doctor Joan Remink ter eenre en de juffrouwen
Maria Getruid Remink, Aleida Henrica Remink en Geertruid Remink soo voor haar selfs en als
erfgenamen van haar overleden suster wijlen juffrouw Elisabeth Margareta Remink, ingevolge
testamentaire dispositie van den 4 october 1740, sij juffrouwen in desen soo veel nodig geassisteert met de
heer Jan Dapper als haeren hiertoe versogten en toegelatene mombaer, te samen kinderen ende
erfgenamen van wijlen den heer predikant Arnold Remink en vrouw Wilhelmina Marienburg in leven
ehelieden ter andere sijde. Nae rijpe nominatie van den opgerigten staat en inventaris soo over
voorschreven haeren oudelijken boedel en nalatenschap als voor de erffenisse van vrijen vrouw Hermanna
van Boekholt weduwe van Eyl en hare gemelte in de naelatenschap van wijlen haer moeye vrouw Aleida
Geertruid Marienburg weduwe Schomaker en andere erffenissen en legaten weer tot dato deses op haar
ed. bereids gedevolveerd ende vervallen ten overstaen van de hier ondergetekenden vrienden ende
dederigsluiden, een vriendelijk onwederroepelijk en eewigdurent erfmaagscheid opgerigt, gededigt en
gesloten, volgenden gestalte en manieren.
Eerstelijk dat aen de Heer Doctor Joan Remink ewiglijk en erflijk gecedeert en overgegeven word het
erve en goed Daalwijk met de ap en dependentien vandien, het land in het Lierder broek, een uitgang uit
den Border Oort, het huis in de Menstraete, een obligatie groot f 1000 guden ten laste van de provincie
van Overijssel comptoir Twente, een obligatie op de agterkamer der stad Deventer groot f 2000 gulden,
een obligatie op Claes Rensink (op Kloppers) ad f 800 gulden en op Jan Krijger ad f 50 gulden.
Post quadam alia. Sonder arglist en in kennisse der waerheid soo hiervan twee alleensluidende
maagscheidingen opgerigt en door partijen conder identen en aenwesende dederigsluiden eigenhandig
getekent binnen Deventer den 3 april 1742.
Onderstond met verscheiden handen.

Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burg. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn de heer Jan Hendrik Moiderman en Elsken
Roelofs weduwe van Jan ter Horst, geassisteert als mombaer met haar zoon Hendrik ter Horst.
Bekennen en verklaaren op den 8 january 1747 verkoft te hebben haer eygen toebehorende huis, hoff,
hooy, saayland en potegrond met sijn ap en dependentien, regt en geregtigheden, het erve Oonk
genaamt in de boerschap Harreke geright Kedingen gelegen aan Jan Oonk en desselfs huisvrouw
Maria Loenk; derhalven sij comparanten daervan nu doende gerichtelijke cessie, transport ende
overdragt; ende sullx alles met sijn oude en nieuwe regt en geregtigheden, raad en onraad daarop leggende
en de sulx aan handen en ten profite van voorn. coperen Jan Oonk ende desselfs huisvrouwe Maria Loenk,
derselver kinderen en erfgenamen; ende dat alles voor een somma van duysent gulden. Van welke
cooppenningen sij verkoperen bekennen dat aan haer door de koperen ten vollen ende te danke sijn
voldaan ende betaalt; over sulx haer daer van deden onterven, de coperen en erfgenamen daer aenervende
bij desen. Belovende vervolgens desen erfkoop ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle
evictie ende opsprake als landrecht getent is. In waerheids kennisse hebbe ick verw. richter voorn. deses
neffens de comparanten en mombair eygenhandig getekent ende gesegelt en heeft Wolter Jalink op
speciael versoek van de laaste comparanten dese mede voor haer, als geen segel gebruikende, gesegelt.
Actum Goor den 4 november 1749.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burg. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Oonk en desselfs huisvrouwe Maria Loenk
tutore marito. Bekennen ende verklaeren op den 10 september deses jaars 1748 verkoft te hebben haer
eygen toebehorende huis, hoff, hooy, saayland en potegrond met sijn ap en dependentien, oude en
nieuwe regt en geregtigheden van dien, het erve Oonk genaemt in de boerschap Harreke gerichts
Kedingen gelegen; soo door comparanten word bewoont ende gebouwd ende op den 8 january 1747 van
de heer Jan Hendrik Moiderman en Hendrik ter Horst aangekoft. Ende sulx aan de ed. Gerhard Jan
Hendrik Weerman en desselfs huisvrouwe Helena Knape; derhalven sij comparanten daarvan nu
doende gerichtelijke cessie, transport en overdragt; ende sulx alles met sijn oude en nieuwe regt en
geregtigheden, raad en onraad daar op leggende; ende sulx aan handen en ten profite van voorn. coperen
Gerhard Jan Hendrik Weerman en desselfs huisvrouwe Helena Knape en selver kinderen en erfgenamen.
Ende dat alles voor een somma van duysent gulden. Van welke cooppenningen sij verkoperen bekennen
dat aan haer door de koperen ten vollen ende te danke sijn voldaan ende betaalt; over sulx haer daer van
deden onterven, de coperen en erfgenamen daer aenervende bij desen. Belovende vervolgens desen
erfkoop ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie ende opsprake als landrecht
getent is. In waerheids kennisse hebbe ick verw. richter voorn. deses neffens de comparanten getekent
ende gesegelt en heeft Wolter Jalink op speciael versoek van de laaste comparanten dese mede voor haer,
als geen segel gebruikende, gesegelt.
Actum Goor den 4 november 1749.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burg. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen is de ed. juffr. Hilgunda Klosser in desen geassisteert
met de ed. Andreas van de Souw als haer versogten en toegelaten mombair. Bekent ende verklaert op den
20 september deses jaars 1749 verkoft te hebben haer eygen toebehorende vrij en allodiale stuk land
genaamt den Kloot gelegen aan den Markelerberg, ter eene sijde langs Kusbelts en ter andere sijde Dries
Rensinks land. Voorts nog een hoff ter eene sijde langs Straatmans hoff en ter andere sijde langs Plas
Harmens (Vedders) hoff gelegen in de boerschap Marculo gerichts Kedingen aen Hendrik Oings en
desselfs huisvrouwe Grietjen Kuypers. Vervolgens daer van nu doende gerichtelijke cessie, transport
ende overdragt ende sulx alles met hun oude en nieuwe regt en geregtigheid, raad en onraad daer op
leggende en dat aen handen en ten profite van voorn. coperen Hendrik Oings en desselfs huisvrouw

Grietjen Kuypers derselver kinderen en erfgenamen en dat alles voor een somma van duisent en vijftig
guldens; van welke cooppenningen sij voorschr. verkoperen bekende dat aan haar door de coperen voorn.
ten vollen en te danke sijn voldaen en betaalt. Oversulx haer daervan doende onterven de koperen en
erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Belovende vervolgens desen erfcoop ten allen tijden te
sullen staan wagten en waeren voor alle evictie ende opspraeke als land regtens is. In waerheids kennisse
hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens de voorschr. comparante en mombaer eygenhandig
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 17 november 1749.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burg. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen is de ed. Jan Vriese tot Deventer wonende ende welke
bekent ende verklaard op den 26 november 1748 als lasthebbende van sijn edele swager Harmanus
Klosser verkoft te hebben derselver eygen toebehorende vrije en allodiaele stuk hooyland de Halve
Elker maete genaamt gelegen in het Markelerbroek gerigt Kedingen aen Wander Koelman (Elderink) in
de boerschap Harreke wonende en desselfs huisvrouwe Jenneken Koelman; vervolgens daer van nu
doende gerichtelijke cessie, transport ende overdragt ende sulx alles met hun oude en nieuwe regt en
geregtigheid, raad en onraad daer op leggende en dat aen handen en ten profite van voorn. coperen
Wander Koelman en desselfs huisvrouw Jenneken Koelman derselver kinderen en erfgenamen en dat voor
een somma van negentig car. gulden; van welke cooppenningen sij voorschr. verkoperen bekende dat
aan haar door de coperen voorn. ten vollen en te danke sijn voldaen en betaalt. Oversulx comparant
voorschr. sijn sawger Hermanus Klosser en derselver erfgenamen daervan doende onterven de koperen en
erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Belovende vervolgens desen erfcoop ten allen tijden te
sullen staan wagten en waeren voor alle evictie ende opspraeke als land regtens is. Idque informa
amplissima.
In waerheids kennisse hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens de voorschr. comparante en
mombaer eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 17 november 1749.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijk
personelijk gecompareert ende erschenen sijn Hendrik Huiskes (Aaftink) uit de boerschap Harreke en
desselfs huisvrouwe Geertjen Huiskes tutore marito. De welke bekenden en verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen
aen Waender Wissink en desselfs huisvrouwe Aeltjen Mensink in Elsen, de somma van vijffhondert
car. gulden ad 20 st het stuk; welke capitale somma sij comparanten beloven jaerlix en alle jaer te
verrenten met drie gelijke guldens van het hondert, mits het eene jaer rente uit het andere houdende
andersints en bij naelatigheid van dien jaerlix voor rente stellende het allen drie en een halve gulden van
het hondert tot de effectuele aflosse toe. Welke ten allen tijden sal mogen geschieden mits de eene de
andere een half jaer voor de verschijnsdag daervan de opsage doende, komende het eerste jaer interesse te
verschijnen als heeden over een jaer. Voor welke capitale somma en daer op te verlopen interessen sij
comparanten verbinden haer personen en goederen geene uitgesondert en wel in specie daar over
gerichtelijk verbindende en tot onderpand stellende haer eygen vrije allodiale toebehorende hooymaete
ongeveer vier dagwerk in het Elsener Broek tusschen Cromme maete en Philipsburgs camp gelegen.
Voorts nog een camp land ongeveer vijff mudde gesaey schietende langs Wimerink camp en het gemeene
veld in de boerschap Harreke onder het gerichte van Kedingen gelegen; ten einde de renthefferen sig daer
aen ten allen tijde, soo wegens capitael als daer op te verlopen interessen, kost en schadeloos sullen
kunnen en mogen verhaelen. Renuncierende ten dien einde sij comparanten van alle beneficien en
privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende en wel in specie van de exceptie van ongetelden
gelde. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ik verwalter voorn. dese neffens de comparanten
eygenhandig getekent en heeft Wolter Jalink op speciael versoek van de comparanten als geen segel

gebruikende, dese voor haer neffens mij gesegelt.
Actum Rijssen den 26 november 1749.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Jurriaen Jalink en Gerrit ten Gosendam
personelijk erschenen sijn Johanna Jalink weduwe van wijlen oud burgermr. Berent ten Hengel en
juffrouw Christina Pothoff; de eerste met de ed. Wolter Jalink ende de tweede met de edele oud
burgermr. Wolter Knape in desen als haer verkoren en toegelaten mombair geassisteert. Dewelke
bekenden ende verklaerden voor een somma van hondert en vijff car. gulden aen haer comparanten te
danke voldaan en betaalt, te cederen, te transporteren en over te draegen, gelijk doen bij desen aan Jacob
Eertink en desselfs huisvrouwe Jenneken Roesink haer eygendoemelijke kampjen het Pothofs
kampjen genaemt in sijn bekende bepaelinge in de Herreker meeden gericht Kedingen gelegen; ende van
welke voorschr. campjen met alle daer op comparantens competerende recht; sij comparanten voor haer en
haere erfgenaemen haer waeren ontervende ende hem Jacob Eertink en sijne kinderen en erfgenamen daer
wederom aenervende. Belovende sij comparanten dit gedaene transport voor alle evictie en naemaeninge
te staen wagten en waeren als nae rechten behoort. Des ten waeren oirkonde hebbe ick verwalter richter
voorn. desen getekent en gesegelt gelijk sulx ook door comparanten en gemelde hun mombairen is
gedaen.
Actum Goor den 8 december 1749.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de edele Wolter Jalink en Jan ter Horst
burgermr. der stad Rijssen personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Gerrit Brinkers (Meengs) en
desselfs huisvrouw Janna Brinkers (Reinds) tutore marito. Ende bekenden wegens opgenomen en in
goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aen Willem
Schrijvers tot Marculo wonende de somma van ses hondert car. gulden ad 20 st het stuk; belovende
deselve jaerlix en alle jaer te verrenten met twee gulden en tyn stuivers van het hondert tot de effective
aflosse toe; welke ten wedersijden een vierendeel jaers voor den verschijnsdag met behoorlijke
denunciatie blijft gereserveert als mede aan de rentgeveren gepermitteerde dit capitael telkens met hondert
gulden te mogen verminderen, mits daer van als voorschr. denunciatie doende; komende hier van het
eerste jaer interesse te verschijnen op Martini des aankomende jaar 1750. Voor welke capitaele somma en
goedkeuringe, schadeloos houdinge en verdere gewoone clausulen rechtens. Sonder arg of list en in
kennisse der waarheid dese gegeven onder deses stadszegel en subscriptie eener secretarien.
Deventer den 7 juny 1749.
Manco .......... en daer op te verlopen interessen, sij comparanten verbinden haer personen en goederen en
wel specialijk tot een gerichtelijk onderpand daar voor stellende haer eygen toebehorende ses schepel
land de Veldekes genaamt tusschen Leusmans en Reindes land in den Noord Esch boerschap Marculo
gerichts Kedingen gelegen ten einde de rentheffer of derselver erfgenamen sig daer aen in cas van
onverhoopte misbetalinge van capitael als interessen cost en schadeloos te sullen konnen en mogen
verhalen. Renuncierende comparanten ten dien fine van alle exceptien desen eenigsints contrarierende en
wel in specie van de exceptie van ongetelden gelde. In waerheids kennisse hebbe ick verwalter richter
desen getekent en gesegelt ende heeft Wolter Jalink als hier toe specialijk in judicio van comparanten
versocht sijnde, vermits selfs niet schrijven kunnen nog zegel gebruiken, dese mede voor comparanten
getekent en gezegelt.
Actum Goor den 15 december 1749. (Dit hoort bij voorgaande akte van 7 juny).
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en naebenoemde ceurnoten personelijk gecompareerd ende erschenen is
procurator Hendrik Jan Bos als volmagtiger van de weled. gestr. heere Jacob Jan Fockinck burgermr
der stad Deventer en desselfs eheliefste vrouwe Anna Elisabeth IJssel, luid volmacht door deselve op

comparant op den 7 juny deses jaars 1749 voor burgermeesteren schepenen en raaden der stad Deventer
op comparant gepasseerd, deselve in judicio gesien, gelesen ende van waarde erkent; uit hoofde van de
welke hij comparant bekende ende verklaarde dat gemelde sijn principalen op den 18 may 1748 hebben
verkoft aan Hendrik Vorsgezank haar eygen toebehorende drie stukjes lands sijnde vrij en allodiael
in den Harker Esch gerigt Kedingen gelegen. Dat voor een somma van hondert en vijftig car. gulden,
welke cooppenningen hij comparant bekende dat door den koper aan voorgem. sijn principalen ten vollen
en te danke sijn voldaen en betaalt. Over sulx comparant predicta qualitate daer van en doende
gerichtelijke cessie, transport en overdragt ende sulx alles met hun oude recht en geregtigheid, raad en
onraad daer op leggende en dat aen handen en ten profite van voorn. coper Hendrik Vosgesank en desselfs
huisvrouwe, kinderen en erfgenamen; haer verkoperen daer van doende onterven ende koperen en
erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Belovende vervolgens desen erfkoop ten allen tijden te
sullen staan wagten en waeren voor alle evictie ende opsprake als landrechtens. Daar dit aldus passeerde
waeren met mij verwalter richter aen en over als ceurnoten de edele Wolter Jalink en burg. Jacob Bruins.
Zonder arg of list en in kennisse der waerheid hebbe ick verw. richter voorn. dese nevens den comparant
in sijn voorschr. qualiteit getekent en gesegelt.
Actum Goor den 19 december 1749.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en naebenoemde ceurnoten personelijk gecompareerd ende erschenen is
procurator Hendrik Jan Bos als volmagtiger van de weled. gestr. heere Jacob Jan Fockinck burgermr
der stad Deventer en desselfs eheliefste vrouwe Anna Elisabeth IJssel, luid volmacht door deselve op
comparant op den 7 juny deses jaars 1749 voor burgermeesteren schepenen en raaden der stad Deventer
op comparant gepasseerd, deselve in judicio gesien, gelesen ende van waarde erkent; uit kragte van welke
hij comparant bekende ende verklaarde voor een somma van ses hondert car. gulden aen comparants
principalen te danke voldaen en betaalt, te cederen, transporteren en over te dragen een Hendrik Rotman
en Hendrik Mensink in Elsen wonende, een hooymaete genaemt de Keiser gelegen in het Elsener
Broek in sijn bekende bepalinge ongeveer vier dagwerk groot en sulx met hun oude en nieuwe regt en
geregtigheden. Haer verkoperen en erfgenamen daer van ontervende ende de koperen voorn. en derselver
erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Belovende comparant dit gedane transport voor alle
evictie en naemaninge te staen wagten en waeren als nae rechten behoort. Des ten waeren oirconde hebbe
ick verwalter richter voornoemt desen getekent en gesegelt gelijk sulx ook door comparant in sijn
voorschreven qualiteit is gedaan.
Actum Goor den 10 januar 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen is Maria Smits weduwe van wijlen Hendrik
Vosgesank uit Harke geassisteert met haer swaeger Egbert Vorsgesank als mombair in desen. En
bekende sij comparante voor haer selfs en als moeder en wettige voogdesse van haer onmondige kinderen
bij voorschreven wijlen haer eheman in echte geprocreeerd en als boedelhouderse van derselver
nalatenschap, opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan de ed. Bernardus van Eerden en Elisabeth
Donders eheluiden tot Goor wonende, de somma van een hondert en vijftig caroli guldens ad 20
stuiver het stuk; heerkomende wegens op den 15 august 1748 door wijlen haer eheman van deselve
genegotieerde penningen tot betalinge van drie gekofte stukjes land in den Harker Esch gelegen en van de
weled. gestrenge heere Jacob Jan Fockinck burgermeester der stad Deventer aangekoft. Belovende sij
comparante dit capitael tot de aflossinge toe waeromtrent de opsage ten wedersijden sal vrij staen mits een
half jaar voor de verschijnsdag geschiedende jaerlix en alle jaer, te verrenten tegen drie gulden en vijftien
stuivers van het hondert; sullende het eerste jaar interesse verschenen weesen op den 15 august deses jaars
1750. Verbindende comparante voor voorschr. capitael sampt daer op te verlopen interessen haar persoon
en goederen en stellenden daer voor tot een speciaal hypotheecq voorschreven drie stukjes land in den
Harker Esch gelegen, ten einde daer aen renthefferen bij onverhoopte misbetalinge sigh ten allen tijden

kost en schadeloos allen konnen en mogen verhalen. Alles sonder arg of list onder renunciatie van alle
exceptien regtens desen eenigsints contrarierende in sonderheid die van ongetelden gelde, so als sig
comparante van de kragt derselver vollen komen onderrigt. In oirconde der waerheid hebbe ick verwalter
richter voorn. desen getekent en gesegelt, gelijk deser mede door de mombair, soo voor hem selfs als op
speciael versoek van de selve door mr. Hulsken voor haer samen gesegelt.
Actum Goor den 2 maart 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en onder benoemde ceurnoten personelijk gecompareerd ende
erschenen sijn Arent Strateman en desselfs huisvrouwe Hendrikjen Schrijvers tot Marculo wonende,
de laeste met haeren eheman als mombair in desen geassisteert sijnde; gaende en staande en hares
verstands vollenkomen magtig, welke verklaerden geconvenieerd ende geaccordeert te sijn met haeren
neeff Harmen Oostendarp dat hij Harmen Oostendarp a dato deses sal genieten en in vollen eygendom
hebben de halfscheid van den comparantens goederen, soo van vaste goederen, obligatien,
rentebrieven, beddegoed, inboedel, paerden, beesten en varkens niets exempt in het groote of kleyne,
uitgenomen der comparantinne kiste met het geene daer in nae haeren doodt sal bevonden worden, soo
door haar susters met namen Elske, Jenneken en Aeltjen (Schrijvers) nae haeren dood egelijk onder haer
sullen worden verdeelt; voorbehoudens ook aen haer comparanten den tijd haeres levens niet alleen den
halfscheid hunner goederen maer ook de halve bouwerije en opkomsten van dien ende in cas van
vooroverlijden van de eerste genoemde comparant ende sijne huisvrouwe, als dan de halve bouwerije niet
mogte gelieven aan de hand te houden ende aan haar neeff Harmen Oosterndarp overlaten; soo sal hij
Harmen Oostendarp haer den tijd haerens levens in eeten en drinken soo als de keuken vermag, mitsgaders
linnen en wollen onderhouden; voorts dat jaerlix een spind lijn sal saayen hetwelke uit het huis sal
bearbeid en bekostiget worden tot dat het tot linnen en vervolgens wit sal sijn; voorts jaerlix en alle jaer
aen haar comparante geven tyn guldens ende nae doode der beide comparanten sal hij Harmen Oostendarp
alle de comparantens goederen, soo roerende als onroerende geen uitgesondert, soo nae de dood sullen
komen te ontruimen eeuwiglijk en erflijk hebben ende genieten. Verklaerende diensvolgens sij
comparanten van nu af aan voorschreven conditien aan haer neeff Harmen Oostendarp in vollen
eygendom te cederen, te transporteren ende over te dragen de halfscheid hunner goederen als
voorschreven. Waer op dan verder gecompareerd sij Harmen Oosterndarp ende verklaerde voorschreven
contract met sijn oom en moeye voorgemeld te hebben aengegaen ende het daarbij gedane transport
denkelijk aan te nemen met belofte van hetselve in allen deelen stiptelijk te sullen naekomen. Daer dit
aldus passeerde waeren met mij verwalter richter aen en over als ceurnoten burgmr. Jacob Bruins en
Jurriaen Jalink. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese eygenhandig getekent en
gezegelt gelijk de comparanten als schrijvens onervaren sijnde hier onder haer marken eigenhandig is
getrokken hebben ende vermits ook geen zegel waeren gebruikende de edele Jurriaen Jalink desen op
derselver speciale versoek voor haer gezegelt heeft.
Actum Goor den 7 maert 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgmr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Jannissen en desselfs huisvrouwe Henders
Henderiksen tutore marito. De welke bekenden ende verklaarden op den 7 februar deses jaars 1750
verkoft te hebben haar eygendoemelijke vrije hooyland in het Kreyler naast het hooyland van Jan Struik
ter eenre ende de weg ter ander sijden onder Marculo gerichts Kedingen gelegen ende sulx aan Jan
Nijland en desselfs huisvrouwe Jenneken Baan en dat voor een somma van vijffhondert vier en sestig
car. gulden, welke cooppenningen sij comparanten verklaerden dat aen haer door de cooperen ten vollen
ende te danke waeren voldaen ende betaald; derhalven aen doende gerichtelijke cessie, transport en
overdragt van voorschreven hooyland ende sulx met sijn oude en nieuwe recht en gerechtigheden, raad en
onraad daerop leggende en dat aen handen ende ten profite van gem. koperen, derselver kinderen en
erfgenamen haer coperen en erfgenamen daer wederom aenervende ende de verkoperen sig daer van

ontervende bij desen. Belovende sij comparanten desen erfcoop ten allen tijde te sullen staan wagten en
waeren voor alle evictie en opsprake als rechtens is. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter
desen getekent ende gesegelt, gelijk de comparanten als schrijvens onervaren desen mede met haer merk
eygenhandig hebben getekent ende op derselver speciale versoek alsoo geen zegel waeren hebbende nog
gebruikende door de ed. Wolter Jalink voor haer gesegelt.
Actum Goor den 9 april 1750.
Copia
Ik Adam Vijfhuis scholtus van Colmschate doe cond en certificere mits desen dat voor mij en ceurnoten
Hendrik Jansen en Wessel Boele personelijk in desen weled. gerichte gecompareerd en erschenen sijn
Gerrit Groot Baerle en Willem Kleyn Velde, verklaerende dat Jenneken te Baarle seer swak van lighaem
sijnde en onmogelijk in staat om in desen weledelen gerichte te verschijnen, haer comparanten versocht en
gequalificeerd heeft alhier in desen weledelen gerichte te erschijnen en namens haer te constitueren en
volmagtig te maeken; hetwelk sij doen in ende mitsdesen haer broeder Hendrik te Baarle om namens haar
te compareren in den gerigte van Kedingen en aldaer namens haar te cederen en te transporteren aen
Teunis Brinkers een akker land genaemt het Lange stuk, aan Jan Sweers den Bronskamp, aen
Gerrit Hendrik Gorkink een akker bouwland leggende in den Bronskamp, aen Hendrik Ebbekink
een akker bouwland leggende in den Bronskamp, aen Hendrik Hueteman een akker bouwland
leggende in den Bronskamp, aen Gerrit Krabbenbos een akker in den Bronskamp en aen Hendrik
Clossers een halve hooymaete de Haseler maate genaamt, alles met haer ap en dependentien, regten en
geregtigheden, lusten en lasten; de verkofte parcelen te staen wagten en waeren voor alle evictie en
opspraeke soo als alhier in de provincie regtens is; en alles te verrigten wat der saken nooddruft eenigsints
sal komen te vereyssen, [cum clausulis retifiationis indemnitatis caterisque de jure plutista accessarus].
Sonder arg of list in waerheids kennisse hebbe ik scholtus voornoemt dese getekent en gezegelt.
Deventer den 14 maert 1700 en vijftig.
Copia
Wij Burgermeesteren Schepen en Raaden der stad Deventer doe cond en certificeren hier mede dat voor
ons gecompareerd is Derk te Baarle alhier woonachtig. De welke bekende in de beste en meest bundigste
forma rechtens te constitueren ende volmagtig te maeken sulx doende mits desen, Geesken Stormink wed.
van Hendrik Klein Baarle specialijk om in den minst of door middelen regtens met de koopers van seker
bouw en hooylant onder Markel gelegen, over de restante kooppenningen over sijn portien van de rest
ende dien nae de kooppenningen te ontfangene daervan te quiteren ende vervolgens nae landrechte cessie,
transport en overdragt te doen ende alles te doen wat nodig en hij comparand selfs present sijnde soude
kunnen, mogen en moeten doen; alles met belofte van goedkeuringe, schadelooshoudinge en verdere
gewoone clausulen rechtens met selver macht van ... zoude der stad Deventer op comparantinne
gepasseerd en sijnde sij comparantinne in desen geassisteert met meester Tobias van Ommen als mombair
in desen; ende dan nog Jan Hemeltjes ende Essele Alink, de laaste mede met Tobias van Ommen als
mombair in desen geassisteert. Welke voorgemelde volmachten in judicio gesien, gelesen en van waerde
erkent. Welke voorschr. comparanten soo voor haer selfs als uit hoofde der volmachten bekenden ende
verklaerden op den 5 januar deses jaers 1750 verkoft te hebben haer eygen toebehorende bouwland
genaamt het Lange stukke groot ongeveer seven scheepel gesaay kennelijk in sijn bepalinge gelegen met
de zuidsijde langs Hendrik Oings land ende met de noordsijde langs Gerrit Kistemakers land; beswaerd
met thynde gehorende onder Elkink tynde alsmede met heeren lasten in den Markeler Esch gericht
Kedingen gelegen; ende sulx aen Tonnis Brinkers ende Jenneken Schottink eheluiden, voor de somma
van ses hondert en vijf en tagentig car. gulden vrij geld; welke cooppenningen sij comparanten
verklaerden dat door de kooperen ten vollen ende te danke waeren voldaen ende betaald. Derhalven van
voorschreven bouwland bij desen doende gerichtelijke cessie, transport en overdragt ende sulx met sijn
oude en nieuwe recht en geregtigheden daer op liggende en in handen en ten profite van voorn. coperen,
derselver kinderen en erfgenamen; haer verkoperen en erfgenamen daervan ontervende ende de koperen,
kinderen en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Belovende de comparanten soo voor haer

selfs als desen erfcoops ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als
rechtens is. In waerheids oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. desen getekent en gesegelt, gelijk de
comparanten voor soo veel schrijvens ervaren en segel waeren gebruikende ook hebben gedaan ende op
speciael versoek van de schrijvens onervaeren en soo geen zeegel waeren hebbende nog gebruikende,
desen mede vor haer door Tobias van Ommen getekent en gesegelt.
Actum Goor den 15 april 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de edele Wolter Jalink en burgmr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Albertus Ankersmit, Henderik Wijers mede de rato
voor sijn absente huisvrouwe Willemina te Baarle caverende tot Deventer wonende; voorts Hendrik te
Baarle pro se en als volmagtiger van Jenneken te Baerle luid volmacht voor de weled. heere Adam
Vijfhuis als scholtus van Colmschate en ceurnoten op den 14 maert deses jaars 1750 op comparant
gepasseerd, mitsgaders Derk Jansen ten Velde pro se en als volmachtiger van Jan Groot Velde, Teunis
Groot Velde en Jenneken ten Velde te samen kinderen van Jan ten Velde ende Albert Baltink, Jan Baltink,
Willem Baltink en Teunis Baltink kindskinderen van Jan ten Velde, luid volmacht op den 14 maert 1750
voor de welke heere Adam Vijfhuis als scholtus van Colmschate en ceurnoten op comparant gepasseert,
voorts Geesken Stormink weduwe van wijlen Hendrik Klein Baarle voor haar selfs en als volmacht
hebbende van Derk te Baarle, luid volmacht op den 14 maert deses jaers 1750 voor de Hoog Ed. Achtb.
Heeren Burgermeesteren Schepenen en Raaden der stad Deventer op comparantinne gepasseert ende sijn
sij comparantinne in desen geassisteert met meester Tobias van Ommen als mombair in desen; ende dan
nog Jan Hemeltjen en Essele Alink, de laaste mede met Tobias van Ommen als mombair in desen
geassisteerd. Welke voorgemelde volmachten in judicio gesien, gelesen ende van waerden erkent, welke
voorschreven comparanten soo voor haer selfs als uit hoofde der volmachten bekenden en de verklaerden
op den 2 january deses jaers 1750 verkoft te hebben haer eygen toebehorende akker bouwland genaemt
den Bronskamp groot ongeveer twee mudde gesaay sijnde vrij en allodiael exempt heeren lasten,
tusschen het land van de weduwe Gerhardus Gorkink ter oostzijde ende het lant van den coper ter
westsijde onder Marculo gerichts Kedingen gelegen. Ende sulx aan Jan Swiers ende desselfs erfgenamen
voor de somma van elfhondert en vijftien gulden vrij geld. Welke cooppenningen sij comparanten
verklaerden soo aen haer selfs als principalen door de coper ten vollen en te danke waeren voldaen ende
betaalt. En hebben van voorschreven akker bouwland nu de ed. gerichtelijke cessie, transport en overdragt
ende sulx met sijn oude en nieuwe recht en gerechtigheden aan handen ende ten profite van gem. koper en
derselver erfgenamen; haer verkoperen en erfgenamen daervan ontervende ende de kooper en erfgenamen
daer wederom aenervende bij desen; met belofte om desen erfcoop ten allen tijde te sullen staen wagten en
waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. In oirconde der waerheid hebbe ick verwalter
richter voorn. desen getekent en gesegelt gelijk de comparanten, voor soo veel schrijvens ervaeren waeren
en zegel gebruikende ook hebben gedaan ende op speciaal versoek van de schrijvens onervaerenen geen
zegel hebbende nog gebruikende, desen mede voor haer door Tobias van Ommen getekent en gezegelt.
Actum Goor den 15 april 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de edele Wolter Jalink en burgmr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Albertus Ankersmit, Henderik Wijers mede de rato
voor sijn absente huisvrouwe Willemina te Baarle caverende tot Deventer wonende; voorts Hendrik te
Baarle pro se en als volmagtiger van Jenneken te Baerle luid volmacht voor de weled. heere Adam
Vijfhuis als scholtus van Colmschate en ceurnoten op den 14 maert deses jaars 1750 op comparant
gepasseerd, mitsgaders Derk Jansen ten Velde pro se en als volmachtiger van Jan Groot Velde, Teunis
Groot Velde en Jenneken ten Velde te samen kinderen van Jan ten Velde ende Albert Baltink, Jan Baltink,
Willem Baltink en Teunis Baltink kindskinderen van Jan ten Velde, luid volmacht op den 14 maert 1750
voor de welke heere Adam Vijfhuis als scholtus van Colmschate en ceurnoten op comparant gepasseert,
voorts Geesken Stormink weduwe van wijlen Hendrik Klein Baarle voor haar selfs en als volmacht

hebbende van Derk te Baarle, luid volmacht op den 14 maert deses jaers 1750 voor de Hoog Ed. Achtb.
Heeren Burgermeesteren Schepenen en Raaden der stad Deventer op comparantinne gepasseert ende sijn
sij comparantinne in desen geassisteert met meester Tobias van Ommen als mombair in desen; ende dan
nog Jan Hemeltjen en Essele Alink, de laaste mede met Tobias van Ommen als mombair in desen
geassisteerd. Welke voorgemelde volmachten in judicio gesien, gelesen ende van waerden erkent, welke
voorschreven comparanten soo voor haer selfs als uit hoofde der volmachten bekenden en de verklaerden
op den 2 january deses jaers 1750 verkoft te hebben haer eygen toebehorende akker bouwland genaemt
den Bronskamp groot ongeveer vier schepel gesaey sijnde vrij en allodiael exempt heeren lasten, gelegen
in de Bronskamp met den oosteinde aan Krabbenbos camp ende met het westeinde aen den gemeenen weg
soo als het selve bij Tonnis Brinkers werd gebruikt onder Marculo gerichts Kedingen gelegen. Ende sulx
aan Gerrit Hendrik Gorkink ende desselfs erfgenamen voor de somma van vijfhondert en tagentig
caroli gulden vrij geld. Welke cooppenningen sij comparanten verklaerden soo aen haer selfs als
principalen door de coper ten vollen en te danke waeren voldaen ende betaalt. En hebben van
voorschreven akker bouwland nu de ed. gerichtelijke cessie, transport en overdragt ende sulx met sijn
oude en nieuwe recht en gerechtigheden aan handen ende ten profite van gem. koper en derselver
erfgenamen; haer verkoperen en erfgenamen daervan ontervende ende de kooper en erfgenamen daer
wederom aenervende bij desen; met belofte om desen erfcoop ten allen tijde te sullen staen wagten en
waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. In oirconde der waerheid hebbe ick verwalter
richter voorn. desen getekent en gesegelt gelijk de comparanten, voor soo veel schrijvens ervaeren waeren
en zegel gebruikende ook hebben gedaan ende op speciaal versoek van de schrijvens onervaerenen geen
zegel hebbende nog gebruikende, desen mede voor haer door Tobias van Ommen getekent en gezegelt.
Actum Goor den 15 april 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de edele Wolter Jalink en burgmr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Albertus Ankersmit, Henderik Wijers mede de rato
voor sijn absente huisvrouwe Willemina te Baarle caverende tot Deventer wonende; voorts Hendrik te
Baarle pro se en als volmagtiger van Jenneken te Baerle luid volmacht voor de weled. heere Adam
Vijfhuis als scholtus van Colmschate en ceurnoten op den 14 maert deses jaars 1750 op comparant
gepasseerd, mitsgaders Derk Jansen ten Velde pro se en als volmachtiger van Jan Groot Velde, Teunis
Groot Velde en Jenneken ten Velde te samen kinderen van Jan ten Velde ende Albert Baltink, Jan Baltink,
Willem Baltink en Teunis Baltink kindskinderen van Jan ten Velde, luid volmacht op den 14 maert 1750
voor de welke heere Adam Vijfhuis als scholtus van Colmschate en ceurnoten op comparant gepasseert,
voorts Geesken Stormink weduwe van wijlen Hendrik Klein Baarle voor haar selfs en als volmacht
hebbende van Derk te Baarle, luid volmacht op den 14 maert deses jaers 1750 voor de Hoog Ed. Achtb.
Heeren Burgermeesteren Schepenen en Raaden der stad Deventer op comparantinne gepasseert ende sijn
sij comparantinne in desen geassisteert met meester Tobias van Ommen als mombair in desen; ende dan
nog Jan Hemeltjen en Essele Alink, de laaste mede met Tobias van Ommen als mombair in desen
geassisteerd. Welke voorgemelde volmachten in judicio gesien, gelesen ende van waerden erkent, welke
voorschreven comparanten soo voor haer selfs als uit hoofde der volmachten bekenden en de verklaerden
op den 2 january deses jaers 1750 verkoft te hebben haer eygen toebehorende akker bouwland genaemt
den Bronskamp groot ongeveer vier schepel gesaay met den oosteinde aen Krabbenbos camp en met den
westeinde rechtdoor tot aen den gemeenen weg ende bij bij Harmen Weevers nog in gebruik sijnde vrij en
allodiael exempt heeren lasten. Ende sulx aan Hendrik Ebbekink en sijn huisvouw Jenneken Schreurs
en erfgenamen en dat voor de somma van vijfhondert en vijf en negentig car. gulden vrij geld. Welke
cooppenningen sij comparanten verklaerden soo aen haer selfs als principalen door de coper ten vollen en
te danke waeren voldaen ende betaalt. En hebben van voorschreven akker bouwland nu de ed.
gerichtelijke cessie, transport en overdragt ende sulx met sijn oude en nieuwe recht en gerechtigheden aan
handen ende ten profite van gem. koper en derselver erfgenamen; haer verkoperen en erfgenamen daervan
ontervende ende de kooper en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen; met belofte om desen
erfcoop ten allen tijde te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht

is. In oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. desen getekent en gesegelt gelijk de
comparanten, voor soo veel schrijvens ervaeren waeren en zegel gebruikende ook hebben gedaan ende op
speciaal versoek van de schrijvens onervaerenen geen zegel hebbende nog gebruikende, desen mede voor
haer door Tobias van Ommen getekent en gezegelt.
Actum Goor den 15 april 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de edele Wolter Jalink en burgmr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Albertus Ankersmit, Henderik Wijers mede de rato
voor sijn absente huisvrouwe Willemina te Baarle caverende tot Deventer wonende; voorts Hendrik te
Baarle pro se en als volmagtiger van Jenneken te Baerle luid volmacht voor de weled. heere Adam
Vijfhuis als scholtus van Colmschate en ceurnoten op den 14 maert deses jaars 1750 op comparant
gepasseerd, mitsgaders Derk Jansen ten Velde pro se en als volmachtiger van Jan Groot Velde, Teunis
Groot Velde en Jenneken ten Velde te samen kinderen van Jan ten Velde ende Albert Baltink, Jan Baltink,
Willem Baltink en Teunis Baltink kindskinderen van Jan ten Velde, luid volmacht op den 14 maert 1750
voor de welke heere Adam Vijfhuis als scholtus van Colmschate en ceurnoten op comparant gepasseert,
voorts Geesken Stormink weduwe van wijlen Hendrik Klein Baarle voor haar selfs en als volmacht
hebbende van Derk te Baarle, luid volmacht op den 14 maert deses jaers 1750 voor de Hoog Ed. Achtb.
Heeren Burgermeesteren Schepenen en Raaden der stad Deventer op comparantinne gepasseert ende sijn
sij comparantinne in desen geassisteert met meester Tobias van Ommen als mombair in desen; ende dan
nog Jan Hemeltjen en Essele Alink, de laaste mede met Tobias van Ommen als mombair in desen
geassisteerd. Welke voorgemelde volmachten in judicio gesien, gelesen ende van waerden erkent, welke
voorschreven comparanten soo voor haer selfs als uit hoofde der volmachten bekenden en de verklaerden
op den 2 january deses jaers 1750 verkoft te hebben haer eygen toebehorende akker bouwland groot
ongeveer vijff schepel gesaay tegenwoordig bij Tonnis Brinkers in gebruik, met de zuidsijde langs het lant
van Krabbenbos en met de noordsijde langs het land van Hendrik Ebbekink in den Bronscamp oner
Marculo gerichts Kedingen gelegen. Ende sulx aan Hendrik Hueteman en Jenneken Meenderink sijn
huisvrouwe voor de somma van seshondert vijff en veertig car. gulden vrij geld. Welke
cooppenningen sij comparanten verklaerden soo aen haer selfs als principalen door de coper ten vollen en
te danke waeren voldaen ende betaalt. En hebben van voorschreven akker bouwland nu de ed.
gerichtelijke cessie, transport en overdragt ende sulx met sijn oude en nieuwe recht en gerechtigheden aan
handen ende ten profite van gem. koper en derselver erfgenamen; haer verkoperen en erfgenamen daervan
ontervende ende de kooper en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen; met belofte om desen
erfcoop ten allen tijde te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht
is. In oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. desen getekent en gesegelt gelijk de
comparanten, voor soo veel schrijvens ervaeren waeren en zegel gebruikende ook hebben gedaan ende op
speciaal versoek van de schrijvens onervaerenen geen zegel hebbende nog gebruikende, desen mede voor
haer door Tobias van Ommen getekent en gezegelt.
Actum Goor den 15 april 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de edele Wolter Jalink en burgmr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Albertus Ankersmit, Henderik Wijers mede de rato
voor sijn absente huisvrouwe Willemina te Baarle caverende tot Deventer wonende; voorts Hendrik te
Baarle pro se en als volmagtiger van Jenneken te Baerle luid volmacht voor de weled. heere Adam
Vijfhuis als scholtus van Colmschate en ceurnoten op den 14 maert deses jaars 1750 op comparant
gepasseerd, mitsgaders Derk Jansen ten Velde pro se en als volmachtiger van Jan Groot Velde, Teunis
Groot Velde en Jenneken ten Velde te samen kinderen van Jan ten Velde ende Albert Baltink, Jan Baltink,
Willem Baltink en Teunis Baltink kindskinderen van Jan ten Velde, luid volmacht op den 14 maert 1750
voor de welke heere Adam Vijfhuis als scholtus van Colmschate en ceurnoten op comparant gepasseert,
voorts Geesken Stormink weduwe van wijlen Hendrik Klein Baarle voor haar selfs en als volmacht

hebbende van Derk te Baarle, luid volmacht op den 14 maert deses jaers 1750 voor de Hoog Ed. Achtb.
Heeren Burgermeesteren Schepenen en Raaden der stad Deventer op comparantinne gepasseert ende sijn
sij comparantinne in desen geassisteert met meester Tobias van Ommen als mombair in desen; ende dan
nog Jan Hemeltjen en Essele Alink, de laaste mede met Tobias van Ommen als mombair in desen
geassisteerd. Welke voorgemelde volmachten in judicio gesien, gelesen ende van waerden erkent, welke
voorschreven comparanten soo voor haer selfs als uit hoofde der volmachten bekenden en de verklaerden
op den 2 january deses jaers 1750 verkoft te hebben haer eygen toebehorende akker bouwland groot
ongeveer vijff schepel gesaay in den Bronskamp met den zuidsijde aan het gemeene veld en noordsijde
aen den akker van Hendrik Hueteman soo als Cas Truikes in gebruik heeft onder Marculo gerichts
Kedingen gelegen. Ende sulx aan Gerrit Krabbenbos en Anna Kistemaker sijn huisvrouwe voor de
somma van seshondert en seventig car. gulden vrij geld. Welke cooppenningen sij comparanten
verklaerden soo aen haer selfs als principalen door de coper ten vollen en te danke waeren voldaen ende
betaalt. En hebben van voorschreven akker bouwland nu de ed. gerichtelijke cessie, transport en overdragt
ende sulx met sijn oude en nieuwe recht en gerechtigheden aan handen ende ten profite van gem. koper en
derselver erfgenamen; haer verkoperen en erfgenamen daervan ontervende ende de kooper en erfgenamen
daer wederom aenervende bij desen; met belofte om desen erfcoop ten allen tijde te sullen staen wagten en
waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. In oirconde der waerheid hebbe ick verwalter
richter voorn. desen getekent en gesegelt gelijk de comparanten, voor soo veel schrijvens ervaeren waeren
en zegel gebruikende ook hebben gedaan ende op speciaal versoek van de schrijvens onervaerenen geen
zegel hebbende nog gebruikende, desen mede voor haer door Tobias van Ommen getekent en gezegelt.
Actum Goor den 15 april 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de edele Wolter Jalink en burgmr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Albertus Ankersmit, Henderik Wijers mede de rato
voor sijn absente huisvrouwe Willemina te Baarle caverende tot Deventer wonende; voorts Hendrik te
Baarle pro se en als volmagtiger van Jenneken te Baerle luid volmacht voor de weled. heere Adam
Vijfhuis als scholtus van Colmschate en ceurnoten op den 14 maert deses jaars 1750 op comparant
gepasseerd, mitsgaders Derk Jansen ten Velde pro se en als volmachtiger van Jan Groot Velde, Teunis
Groot Velde en Jenneken ten Velde te samen kinderen van Jan ten Velde ende Albert Baltink, Jan Baltink,
Willem Baltink en Teunis Baltink kindskinderen van Jan ten Velde, luid volmacht op den 14 maert 1750
voor de welke heere Adam Vijfhuis als scholtus van Colmschate en ceurnoten op comparant gepasseert,
voorts Geesken Stormink weduwe van wijlen Hendrik Klein Baarle voor haar selfs en als volmacht
hebbende van Derk te Baarle, luid volmacht op den 14 maert deses jaers 1750 voor de Hoog Ed. Achtb.
Heeren Burgermeesteren Schepenen en Raaden der stad Deventer op comparantinne gepasseert ende sijn
sij comparantinne in desen geassisteert met meester Tobias van Ommen als mombair in desen; ende dan
nog Jan Hemeltjen en Essele Alink, de laaste mede met Tobias van Ommen als mombair in desen
geassisteerd. Welke voorgemelde volmachten in judicio gesien, gelesen ende van waerden erkent, welke
voorschreven comparanten soo voor haer selfs als uit hoofde der volmachten bekenden en de verklaerden
op den 2 january deses jaers 1750 verkoft te hebben haer eygen toebehorende vrije en allodiaele,
exempt heeren lasten, halfscheid van een hooymaete groot ongeveer twee dagwerk bij Derk Pongert
in het gebruik en de Haseler maate genaemt gelegen tusschen Jan Swiers sijn hooylanden in het
Markelerbroek onder Marculo gerichts Kedingen gelegen. Ende sulx aan Hendrik Clostert en Aeltjen
Weevers eheluiden voor de somma van eenhondert en vijff en negentig caroli gulden vrij geld. Welke
cooppenningen sij comparanten verklaerden soo aen haer selfs als principalen door de coper ten vollen en
te danke waeren voldaen ende betaalt. En hebben van voorschreven akker bouwland nu de ed.
gerichtelijke cessie, transport en overdragt ende sulx met sijn oude en nieuwe recht en gerechtigheden aan
handen ende ten profite van gem. koper en derselver erfgenamen; haer verkoperen en erfgenamen daervan
ontervende ende de kooper en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen; met belofte om desen
erfcoop ten allen tijde te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht
is. In oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. desen getekent en gesegelt gelijk de

comparanten, voor soo veel schrijvens ervaeren waeren en zegel gebruikende ook hebben gedaan ende op
speciaal versoek van de schrijvens onervaerenen geen zegel hebbende nog gebruikende, desen mede voor
haer door Tobias van Ommen getekent en gezegelt.
Actum Goor den 15 april 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de edele Wolter Jalink en burgmr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen is de ed. Hendrik Swiers tot Diepenheim wonende in
qualiteit als rentmeester van de Hoog Wel Geboren Heere Eusebius Wilhelm Baron Bentink Heere van
Diepenheim; dewelke bekende ende verklaarde voor de somma van twee hondert en tyn car. gulden bij
gemelde sijn heer principaal ten genoegen en te danke ontfangen, te cederen, te transporteren en over te
draegen, sulx doende bij desen, een stuk land agter de Helpe aen de oostzijde langs Gerrit Greven en
westsijde langs Jan Lubbers land onder Stokkum gericht Kedingen gelegen; en dat aen handen ende ten
profite van de coperen Hendrik Trukes en desselfs huisvrouwe Berentjen Plasman, derselver kinderen
en erfgenaemen; ende sulx met sijn oude en nieuwe recht en geregtigheden, sijn respective heere
principael voorn. en derselver erfgenamen daer van ontervende en voorschreven coperen, kinderen en
erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Belovende hij comparant predicta qualitate desen
erfcoop ten allen tijde te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is.
In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens den comparant in gemelde qualiteit
eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 22 april 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de edele Wolter Jalink en burgmr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen is Hermina ten Bloemendal weduwe van wijlen
Waender Huiskes, geassisteert met haer zoon Fredrik ten Bloemendal als mombair in desen. De
welke bekende en verklaarde, soo voor haer selfs als respective kinderen de rato daarvoor caverende, op
den 15 februar deses jaers 1750 neffens haer kinderen luid coopbrief daarvoor opgerigt te hebben, verkoft
haar eygen toebehorende hooyland het Halve Coenderink Nije slag genaemt groot ongeveer een en
een half dagwerk, gelegen met de eene sijde aen Rengerink slag en met de andere sijde aan het gemeene
broek in Stokkum gerichts Kedingen; ende sulx voor de somma van tweehondert en tien caroli gulden
vrij gelt aan Willem Weerds (Koenderink) en desselfs huisvrouwe Aeltjen en welke cooppenningen
door gemelde coperen aen haer comparanten en kinders ten vollen ende te danke waeren voldaan ende
betaalt over sulx comparante voor haer selfs en namens haer kinderen, voorschreven hooyland met sijn
oude regt en geregtigheden, raad en onraad daerop leggende bij desen cedeert, transporteert en
overdraegt aan gemelde Willem Weerds, desselfs huisvrouwe Aeltjen, derselver kinderen en erfgenaamen,
haar verkoperse kinderen en erfgenamen daer van ontervende en de coperen, kinderen en erfgenamen daer
wederom aenervende bij desen. Met belofte om desen erfcoop ten allen tijde te sullen staen wagten en
waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. In waarheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voorn. desen getekent en gesegelt gelijk de comparante en haer zoon voorgem. desen ook mede
getekent en gesegelt hebben.
Actum Goor den 12 may 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Jurriaen Jalink en Derk Meyerink
personelijk gecompareerd ende erschenen is Aeltjen Nijhuis in de boerschap Stokkum geassisteert met
haer broer Derk Smit als haer versogten en toegelaaten mombair in desen. Welke bekende ende
verklaerde voor haer selfs en als boedelhoudster en wettige voogdesse van haer kinderen wegens
opgenomenen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen te hebben en oprecht en deugdelijk schuldig te
weesen aan Harmen Nijmeyer mede in Stokkum wonende, de somma van een hondert caroli gulden ad
20 st het stuk. Welke somma sij comparante tot de dadelijke aflosse en wederomgevinge toe daarvan de

denunciatie wedersijds een half jaer voor den verschijnsdag sal mogen gedaan worden en dese te verrenten
met twee gulden en vijftien stuivers jaerlix en sal het eerste jaer interesse verschenen weesen als heeden
over een jaer. Verklaerende comparante met assistentie als vooren, soo voor capitael als daarop te
verlopene interesse, te verbinden haer persoon en goederen en wel specialijk daarvoor tot een gerichtelijk
onderpand stellende en verbindende bij desen haer eygen toebehorende twee scheepel lands gelegen in
Wilberts gaerden in de boerschap Stokkum gericht Kedingen, voormaals van Aeltjen Warms weduwe
van meester Berent Hallers ten voorstaan van dr Jacob Fockink bij Hooge Overigheid aengestelde curator
over den boedel van genoemde eheluiden aangekoft, ten einde de rentheffer in cas van misbetalinge, soo
van capitael als interesse, sig daer aen ten allen tijde kost en schadeloos sal kunnen en mogen verhalen ten
dien einde comparante renuncierende van alle exceptien en beneficien rechtens desen eenigsints
contrarierende en wel in specie van de exceptie van ongetelden gelde. In waerheids oirconde hebbe ick
verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt gelijk Derk Smit dese mede op speciael versoek van de
comparante als schrijven onervaeren en geen segel gebruikende voor haer en mede als mombaer getekent
en gesegelt heeft ende vermits ook selfs geen segel was hebbende, daertoe gebruikt het cachet van de ed.
Jurriaen Jalink.
Actum Goor den 16 may 1750.
Copia
Wij Burgermeesteren en Regeerders der stad Amsterdam doen kond eenen iegelijk dient behoort
certificerende voor de waerheid dat voor ons gecompareerd sijn Hendrick Vaster en Johannes Gerard
Grootveld en Johanna Lindeman egteluyden, zijnde de voornoemde Johanna Lindeman met de
voornoemde haare man geadsisteert en van haer hiertoe geauthoriseert, woonende alle binnen dese stad
ende verklaerden in de beste en bestendigste forma regtens te hebben geconstitueert en volmagtig
gemaakt, gelijk sij constitueren en volmagtig maeken kragt en mits deesen, Hendrik Willem van Marle
predicant tot Diepenveen en wonende tot Deventer dewelke in hunnen naeme ende van hunnent weegen
zij publiq off uyt de hand te verkopen en naar stijle locaal aan den koper of kopers op te dragen en quyte
te schelden hunnen parten in de erven en goederen genaamt Vrijlink en Wilbers, gelegen in het
richterampt Kedingen boerschap Harke onder Markel in Twente; ten dien einde hen constituanten daarvan
te onterven en ontwettigen met belofte wijlen den luitenant Hendrik en suster Johanna Maria van Zomeren
is aengeerft en door de meyer is gebruikt geworden ende dat aen handen ende ten profite van de coper
Dries Wilberts en desselfs huisvrouwe Grietjen Nijmeyers ende derselver erfgenamen; haer verkoperen
en erfgenamen daer van ontervende ende de coperen en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen;
met belofte om desen erfcoop ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en
opspraeke als rechtens is. In oirconder der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. desen neffens de
heeren comparanten getekent en gesegelt.
Actum Goor den 21 may 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Hendrik Wilbers en Arent Schuurink
personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Dries Wilbers en Grietjen Nijmeyers sijn huisvrouwe, sij
Grietjen Nijmeyers met voornoemde haer eheman in desen als mombaer geassisteert sijnde. Dewelke sij
comparanten bekenden wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen te hebben en opregt
en deugdelijk schuldig te weesen een capitaele somma van een duisent car. gulden ad 20 st het stuk aan
Jan Volkerink of Kistemaker en desselfs huisvrouwe Jenneken Luenk en erfgenamen; welke voorn.
capitaele somma sij comparanten belooven jaerlix te verrenten met twee gulden en veertien stuivers van
het hondert, waervan het eerste jaer rente sal verschenen wesen op primo may 1751 en soo voorts van jaer
tot jaer tot de effectuele aflosse toe, welke ten allen tijde sal mogen geschieden mits de eene den anderen
een half jaer voor de verschijndag daervan opsage doende. Voor welke capitael en de daerop te verlopene
interesse comparanten verbinden haer personen en goederen en specialijk een gerichtelijk hypotheeq en en
onderpand daar voor stellende desselfs huis, schoppe en daerbij leggende gaerden, voorts bouwlant
het Wilbers genaamt gelegen in de boerschap Harke onder desen weledelen gerichte en door

comparanten van de heeren predicanten Kluppel (predikant te Olst) en van Marle op den 1 nov. 1749
aengekoft en wel volgens de cooppenningen voorschr. somma, mede gebruikt en geemployeerd sijnde
geworden ten einde de renthefferen in cas van onverhoopte misbetalinge, soo van capitael als interessen,
sig ten allen tijde kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende ten dien einde van
alle exceptien desen eenigsints contrarierende en wel in specie van de exceptie van ongetelden gelde.
Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt
ende vermits comparanten schrijvens onervaeren waeren nog zegel gebruikende, heeft de ed. proc.
Christoffel Hulsken op speciael versoek van de comparanten desen voor haer mede getekent en gezegelt.
Actum op het erve Wilbers in Harke den 27 may 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de edele Wolter Jalink en burgermr.
Jacob Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn burgermr. Jan Willem Schutte en desselfs
huisvrouwe (Cornelia Wolbers) tot Diepenheim wonende tutore marito. De welke bekenden ende
verklaarden op den 11 deses maands may 1750 verkoft te hebben haer eygen vrije allodiale
toebehorende hooyland den Boogeholt genaemt gelegen langs het oude Goor en met het einde aen het
nieuwe slagh van de weledele heer J. van der Sluis richter van Diepenheim en met de andere kante aan
Leppink hooylant in het Stokkemerbroek gerichts Kedingen en dat aen Jan Hilberts en desselfs
huisvrouwe Aeltjen Weevers in Stokkum wonende; ende sulx voor een somma van drie hondert
gulden vrij gelt, hebbende ten gemelden Boogehold een gelijke groote hooylant de Cuiper in Stokkum
met de welke dat hooylant van comparanten alle jaer werd omgehooyd; voorts bekenden ende verklaerden
comparanten dat aen haer de voorschreven cooppenningen door gem. coperen ten vollen ende te danke
waeren voldaen ende betaald; over sulx gem. hooylant met sijn oude en nieuwe rechten en geregtigheden
bij desen cedeerden, transporteren en overdragen aen ende ten profite van gem. Hilbers en huisvrouwe,
derselver kinderen en erfgenamen; haer verkoperen en erfgenamen daervan ontervende ende de coperen
en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met belofte om desen erfcoop ten allen tijde te sullen
staan wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als rechtens is. In waerheids oirconde hebbe ick
verwalter richter voorn. desen neffens de comparanten getekent en gezegelt en vermits geen zeegel waeren
hebbende, hebbe ick verwalter richter op derselver versoek mij cachet hierbij gedrukt.
Actum Goor den 28 may 1750.
Nb bijgeschreven staat: op voorschr. hooyland hadden comptabelen den 14 april 1732 genegotieerd van
Hendrik Roelvink f 150 de welke uit voorschr. cooppenningen betaalt sijn en derhalven van die
vestenisse royement versocht, edog deselve alnog niet ten prothocolle kunnen vinden.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de edele Wolter Jalink en burgermr.
Jacob Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen is Gerrit Schepen van Marculo voor hem selfs
en ende voor sijn huisvrouwe Janna Schepen, soo om derselver dispositie in en gerichte niet heeft
kunnen compareren ende hij comparant daervan vertoond een eygenhandig briefjen. Ende bekende ende
verklaarde hij comparant voor hem selfs en namens gem. sijn huisvrouwe wegens opgenomen en in
goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aen Jan Harmen
Heilersigh en desselfs huisvrouwe Teuntjen Schuitert een capitale somma van drie hondert caroli
gulden ad 20 stuiver het stuk. Belovende de selve jaerlix en alle jaer te verrenten met drie gulden van het
hondert tot de effectuele aflosse toe, welke ten allen tijde ten wedersijden sal mogen geschieden met de
eene den anderen een half jaar voor den verschijnsdag daervan denunciatie doende en sullen de
rentgeveren dit capitael telkens ook met vijftig gulden mogen verminderen en komt het eerste jaar
interesse te verschijnen als heeden over een jaar. Voor welke capitale somma en daer op te verlopene
interesse comparant pro se en sijn huisvrouwe persoon en goederen en tot een speciael hypotheecq en
onderpand daervoor stellende desselfs huis, hoff en ossenweyde onder Marculo gelegen, ten einde de
renthefferen in cas van onverhoopte misbetalinge, soo van capitael als daerop te verlopene interessen, sig
daer aen ten allen tijde kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Alle sonder arg of list onder

renunciatie van alle exceptien desen eenigsints contrarierende, in sonderheid die van ongetelden gelde;
houdende sig van de kragt derselver vollenkomen onder recht. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk de comparant desen mede voor hem en namens sijn
huisvrouwe getekent en gesegelt heeft.
Actum Goor den 22 juny 1750.
Aan de zijkant staat bijgeschreven dat de lening in 1757 is afgelost.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de edele Wolter Jalink en burgermr.
Jacob Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Harmen ten Thije en desselfs huisvrouwe
Aeltjen Lonink tutore marito. Dewelke bekenden ende verklaerden voor een somma van een hondert
vijff en taggentig gulden bij haer ten vollen ende te danke ontfangen, te cederen, transporteren en over te
dragen, sulx doende en mits desen, haer vrije en allodiaele hooyland het Proots slag genaamt gelegen
naast Leferinks slag aan de Bolksbeeke in de boerschap Stokkum, aan handen ende ten profite van
Hendrik Nijmeyers en desselfs huisvrouwe Aaltjen Nijmeyers, derselver kinderen en erfgenamen; haer
verkoperen en erfgenamen daarvan ontervende ende de koperen en erfgenamen daer wederom aenervende
bij desen. Met belofte om desen erfcoop ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie
en opsprake als erfcoops recht is. In waerheids oirconde hebbe ick verw. richter voorn. dese getekent en
gesegelt, gelijk de comparanten desen ook hebben getekent ende vermits geen segel waeren hebbende,
hebbe ick verw. richter op derselver speciale versoek dese mede voor haer gesegelt.
Actum Goor den 7 july 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de edele Wolter Jalink en burgermr.
Jacob Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Derk te Dalewijk (Bekkers) en desselfs
huisvrouwe Gerritjen te Dalewijk tutore marito in de buurschap Harreke wonende. Dewelke bekenden
ende verklaerden op den 19 juny deses jaers 1750 verkoft te hebben aen Arent Sligtman en desselfs
huisvrouwe Geertjen Sligtmans haer eygendoemelijke aanpart van den Schrijvers tiende genaemt
onder Marculo gelegen en wel soo als sij comparanten daervan in eygendom hebben gehad en mede soo
sij van wijlen hun oom Herman Bekkers alias Kywit, nu onlangs aangeerft hebben en dat voor een somma
van twee hondert en vijff en twintig guldens vrij gelt; welke cooppenningen door de cooperen aan haer
comparanten verkoperen te dank ende ten vollen waeren voldaen ende betaalt. Derhalven bij desen van
hun aanpart en eygendom aan gem. Schrijvers tiende doende gerichtelijke cessie, transport en overdragt
aen ende ten profite van de cooperen Arent Sligtman en desselfs huisvrouwe Geertjen Sligtmans, derselver
kinderen en erfgenamen; haer verkoperen, kinderen en erfgenamen daer van ontervende, de cooperen,
kinderen en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met belofte om desen erfcoop ten allen
tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. In waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. desen getekent en gesegelt en vermits comparanten schrijvens
onervaeren en geen zegel gebruiken waeren, heeft de ed. Berent ten Zijthoff op speciael versoek van de
comparanten desen mede voor haer getekent en gesegelt.
Actum Goor den 2 augusti 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Jan Lonink en Jan Broekmans
personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Albert Luicas en desselfs huisvrouwe Fenne Luicas
tutore marito tot Marculo wonende. Welke bekenden ende verklaerden op den 18 january deses jaers 1750
verkoft te hebben aan Derk te Dalewijk en desselfs huisvrouwe Gerritjen te Dalewijk de halfscheid
van hun eygen toebehorende hooyland de Halve Deele genaemt onder Marculo gelegen en welke
andere halve deele Jan te Riet toebehorende, te samen uit den boedel van Stoevelaar aangekoft en dat voor
een somma van twee hondert en seventien guldens vrij gelt; welke cooppenningen door de cooperen
aen haer comparanten te danke ende ten vollen waeren voldaan ende betaeld. Over sulx comparanten bij

desen van voorschr. halfscheid van de Halve Deele doende gerichtelijke cessie, transport en overdragt aan
en ten profite voor voorschreven coperen haer verkoperen, kinderen en erfgenamen daervan ontervende,
de coperen, kinderen en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met belofte om desen erfcoop
ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. In
oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. desen getekent en gesegelt en vermits
comparanten schrijvens onervaeren en geen zegel gebruiken waeren, heeft de ed. Wolter Jalink op
derselver speciale versoek in den gerichte desen mede voor haer getekent en gezegelt.
Actum Marculo den 4 augusti 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de edele Wolter Jalink en burgermr.
Jacob Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen is juffrouw Gerharda Klosser in desen
geassisteert met de ed. Jan Vriese als haeren versogten en toegelaten mombair. Bekenden ende verklaerde
sij juffr. comparante op den 13 december 1749 in een stevigen en vasten erfkoop verkoft te hebben aan de
edele Derk Welmers en desselfs huisvrouwe Geesjen Kloods en Jan Harmen Heilersigh en desselfs
huisvrouwe Teuntjen Vincent haer eygendoemelijke hooyland het Apengoor genaemt gelegen onder
Marculo gerichts Kedingen en dat voor een somma van vier duisent en twee hondert gulden vrij gelt;
en welke cooppenningen door de cooperen aen haer juffrouw verkoperse ten vollen ende te danke waeren
voldaan ende betaald. Zoo verklaerde sij juffrouw comparante ter assistentie als voren te cederen, te
transporteren en over te dragen, sulx doende en mits desen, voorschr. hooyland het Apengoor genaemt aan
voornoemde cooperen en haere erfgenamen; deselve daar wederom aenervende en haer en erfgenamen
daarvan ontervende met belofte om desen erfcoop ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor
alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. Sonder arg ofte list in waerheids oirconde kennisse hebbe
ick verwalter richter voorn. dese neffens de juffrouw comparante en derselver mombaer eygenhandig
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 5 augustus 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de edele Wolter Jalink en burgermr.
Jacob Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Lammert Heckhuis en Wolter ter Look als
boermannen van de boerschap Harreke, mede voor de andere absente boermannen als Egbert Nijhuis,
Lammert Philipsborg, Harmen Wijmerink en Hermen ten Tije. Ende bekenden sij comparanten in hun
voorschreven qualiteit volgens opgerigtede coopcedule in dato den 10 may 1750 nae ontfang van den
laasten en den eersten cooppenning ter somma van agt en vijftig gulden vrij gelt, gerichtelijke gecedeert,
getransporteerd en overgedraegen te hebben, sulx doende mits desen, aan Jan Truitman en desselfs
huisvrouwe Jenneken Stoevelmans ongeveer een half dagwerk hooyland met den eenen einde aen den
Vloetgraven ende met den anderen einde aan Philipsborgs weide in de boerschap Harrike onder desen
weled. gerichte gelegen ende voormaals onder het erve Proots (nb = Wilbers) gehoord hebbende, sijnde
vrij en allodiael sonder eenig beswaar of heeren lasten; edog door haer Edele Mogende souverainen deser
provincie met lasten beswaard wordende, sal sulx tot copers laste sijn. Hun comparanten daer van
ontervende ende de coperen voorn. kinderen en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen.
Belovende sij comparanten voorschreven hooyland ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor
alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick verw.
richter voorn. dese neffens de comparanten in hun qualiteit getekent en gesegelt.
Actum Goor den 16 augusti 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de edele Wolter Jalink en Egbert
Vorschesang persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrikjen Snellink laast weduwe van
wijlen Harmen Dijkink (Voordes), in desen geassisteerd met Harmen Montenij als haar versogten en
toegelaten mombair, voorts Harmen Strateman en desselfs huisvrouwe Aaltjen Dijkink tutore marito

als erfgenamen van wijlen Tonnis Dijkink, voorts nog Jan Meenderink, Berent Dijkink en Swier
Snellink als mombairen van de onmondige kinderen van wijlen Jan Dijkink. Ende bekenden sij
comparanten in hun voorschr. qualiteit alle en een yder in het bijsonder volgens coopcedule in dato den 30
may deses jaars 1750, nae ontfang van den eersten met den laasten cooppenning ter somma van seven
hondert en tien gulden vrij gelt, gerichtelijk gecedeert, getransporteerd en overgedraegen te hebben, sulx
doende en mits desen, aen Jan Voortman en desselfs huisvrouwe Fenneken Meenderink, de halfscheid
van een akker bouwland de Lange Heege genaemt in sijn geheel ongeveer tien schepel gesaay gelegen
tusschen Gelkink land in de boerschap Stokkum, alsmede nog de halfscheid van een akker bouwland
het Loo genaemt in sijn geheel ongeveer drie schepel gesaey tusschen Wansink ter noord en Meengs land
ter zuidzijde mede in de boerschap Stokkum gerichts Kedingen gelegen; en welk voorschr. akkers met de
heeren provisoren van het Burgerweeshuis der stad Deventer deelbaar sijn, anders vrij en allodiael examp
heeren lasten. Hun comparanten, pupillen en erfgenaamen daer van ontervende en haar coperen voorn. en
hunne erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. En beloven sij comparanten vorders alle en een
yeder in het bijsonder voornoemde land ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie
en opspraeke als erfcoops recht is. Idqu informa amplissima. Sonder arg of list in oirconde der waerheid
hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk de comparanten yder in sijn qualiteit
desen ook eygenhandig hebben getekent of gehandmerkt, voor soo verre schrijvens onervaeren waeren
ende wijl geen zegel waeren hebbende nog gebruikende, hebben mij verwalter richter specialijk in judicio
versocht om uit haeren naam te zegelen.
Actum Goor den 28 augusti 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de edele Wolter Jalink en Egbert
Vorschesang persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrikjen Snellink laast weduwe van
wijlen Harmen Dijkink (Voordes), in desen geassisteerd met Harmen Montenij als haar versogten en
toegelaten mombair, voorts Harmen Strateman en desselfs huisvrouwe Aaltjen Dijkink tutore marito
als erfgenamen van wijlen Tonnis Dijkink, voorts nog Jan Meenderink, Berent Dijkink en Swier
Snellink als mombairen van de onmondige kinderen van wijlen Jan Dijkink. Ende bekenden sij
comparanten in hun voorschr. qualiteit alle en een yder in het bijsonder volgens coopcedule in dato den 30
may deses jaars 1750, nae ontfang van den eersten met den laasten cooppenning ter somma van twee
hondert en vijftig gulden en tien stuivers vrij gelt gerechtelijk gecedeert, getransporteerd en
overgedragen te hebben, sulx doende mits desen, aan Harmen Jansen Vedders en desselfs huisvrouwe
Jenneken Roelofsen en haer beyder erfgenamen een akker bouwland sijnde tiendbaer het Schroors
land genaemt ongeveer een mudde gesaey tusschen Jan Smitmans ten noordsijde en Harmen Weevers ter
suidsijde haar land onder de boerschap Stokkum gerichts Kedingen gelegen. Hun comparanten, pupillen
en erfgenamen daer van ontervende ende haer coperen voorn. en hunne erfgenamen daer wederom
aenervende bij desen. En beloven sij comparanten vorders alle en een yder in het bijsonder voornoemde
land ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is.
Idqe informa amplissima. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn.
dese getekent en gesegelt, gelijk ieder comparant in sijn qualiteit desen ook eygenhandig hebben getekent
ofte gehandmerkt voor soo verre schrijvens onervaren waeren en dewijl geen zegels waeren hebbende nog
gebruikende, hebben mij verwalter richter specialijk in judicio versocht om uit haeren naeme te zegelen.
Actum Goor den 28 augusti 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de edele Wolter Jalink en Egbert
Vorschesang persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Jansen Vedders en desselfs
huisvrouwe Jenneken Roelofsen tutore marito. Dewelke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen
en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aen de ed.
Jacob Bruins burgermr. der stad Goor en desselfs huisvrouwe Johanna Cuiper en hun beider
erfgenamen een capitale somma van twee hondert en vijftig caroli gulden ad 20 stuiver het stuk.

Belovende dit capitael jaerlix en alle jaeren te verrenten met drie gulden en tien stuivers van het hondert
ende sulx tot aflossinge en wederomgevinge van dien; het welke ten wedersijden sal vrij staan ten allen
tijden te mogen geschieden mits daervan een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijke denunciatie of
loskonde gedaan wordende; op welke dit capitael en interesse aan handen van de renthefferen haer
erfgenamen of regthebbende wederom sal moeten worden erlegt en betaalt; komende het eerste jaer
interesse te verschijnen als heeden over een jaar. Verbindende comparanten, soo voor capitael als
interesse, haer personen en goederen en tot een speciael hypotheeq en onderpand stellende haer eygen
toebehorende akker bouwland sijnde tiendbaar het Schroors land genaamt ongeveer een mudde
gesaay tussen Jan Smitmans ten noordzijde en Harmen Weevers ter zuid sijde haer land in de boerschap
Stokkum gerichts Kedingen gelegen, voorts desselfs huis en hoff binnen Marculo gerichts Kedingen
tussen den Grooten Plas en Varenhort sijn huis staende en gelegen; ten einde de renthefferen of
erfgenamen sig daer aen, soo wegens capitael als verlopen interesse, kost en schadeloos sullen kunnen en
mogen verhalen. Renuncierende comparanten van alle exceptien en beneficien rechtsens desen eenigsints
contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde en dat generale renunciatie van geener
waerde is, tensij special voorginge; houdende de comparanten sig van de uitwerkinge van desen allen ten
vollen onderricht. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. dese
getekent en gesegelt, gelijk den comparanten desen soo voor hemselfs als op speciaal verzoek van sijn
huisvrouwe als schrijvens onervaeren sijnde mede voor haar heeft getekent en gesegelt.
Actum Goor den 28 augusti 1750. Joan Jalink Verw. Richter
Harmen Janssen Vedders
Harmen
Janssen Vedders voor sijn vrou Jenneken Roelofs.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen is de Hoog Wel Geb Gestr Heere Eusebius Wilhelm
Baron Bentink Heere van Diepenheim. Bekennende wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde
ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan de ed. juffr. Hermina van Sittert tot
Deventer wonende en derselver erfgenaemen een capitaele somma van duisent car. gulden ad 20 st het
stuk. Belovende dit capitael jaerlix en alle jaer te verrenten met vier en een halve gulden van het hondert,
edog indien binnen drie maenden nae den verschijndagh kome te voldoen dat alsdan met drie en een halve
gulden van het hondert sal kunnen volstaen; en sulx tot wederaflossinge van dit capitael tot welke ten
wedersijden sal vrij staan ten allen tijde te mogen gescheiden, mits daarvan een half jaar voor den
verschijnsdag behoorlijke denunciatie of loskonde gedaan wordende, op welke alsdan dit capitael met de
agterstandige interesse binnen de stad Deventer in goeden graven gangbaeren gelde aan handen van de
juffer renthefferse, haar erfgenamen of rechthebbende wederom sal moeten erlegt en betaald worden.
Verbindende hij heere comparant hier voor generalijk sijn persoon en goederen en tot een speciael
hypotheeq en onderpand daar voor stellende sijn eygen toebehoorende erve ende goed Fokkers genaemt
in de boerschap Stokkum gerichts Kedingen gelegen; ten fine de juffer renthefferse of erfgenamen sig daer
aen bij onverhoopte misbetalinge, soo van capitael als interesse, ten allen tijden kost en schadeloos sal
kunnen en mogen verhalen en sal de bouwman van gemelde erve en goed uit de jaerlixe pagten van dien
of daarvan gevende koorn aen de juffer renthefferse de jaerlixe interesse voldoen en betalen.
Renuncierende hij heere comparant van alle exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints
contrarierende en in specie van de privilegien de Heeren van de Ridderschap van Overijssel
competerende, als mede van de exceptie van ongetelden gelde en dat generale renunciatie van geener
waerde is, tensij speciaele voorginge. Verklaerende hij heere comparant van de uitwerkinge van deser
allen ten vollen te sijn onderrigt. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter
voorn. dese neffens de heere comparant eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 29 augusti 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Derk Welmers en desselfs huisvrouwe

Gesina Kloodt tutore marito, voorts Jan Harmen Heilersigh en desselfs huisvrouwe Teune Vincent
tutore marito. Ende bekenden sij comparanten alle en een yeder in het bijsonder wegens coopcedule in
dato den 27 januar deses jaars 1750 nae ontfang van den eersten met den laasten cooppenning ter somma
van driehondert en vijftien gulden vrij gelt, gerichtelijk gecedeert, getransporteert en overgedragen te
hebben, sulx doende in en mits desen, aan Berent Roosdom em desselfs huisvrouwe Gerritjen Huiskes,
een sestiende part van het soogenaemde Apengoor onder Marculo gericht Kedingen gelegen, sijnde
hooyland vrij en allodiael; Hun comparanten alle en hunne erfgenamen daer van eeuwig ontervende ende
hare coperen voorn. en hunne erfgenamen daer wederom erflijk aenervende bij desen en beloven sij
comparanten verders alle en een yder in het bijsonder hetselve ten allen tijden te sullen staen wagten en
waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. Idqu informa amplissima. Sonder arg of list in
oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens de comparanten eygenhandig
getekent en gezegelt.
Actum Goor den 4 september 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Derk Welmers en desselfs huisvrouwe
Gesina Kloodt tutore marito, voorts Jan Harmen Heilersigh en desselfs huisvrouwe Teune Vincent
tutore marito. Ende bekenden sij comparanten alle en een yeder in het bijsonder wegens coopcedule in
dato den 27 januar deses jaars 1750 nae ontfang van den eersten met den laasten cooppenning ter somma
van vier hondert en vijff en dertig gulden vrij gelt, gerichtelijk gecedeert, getransporteert en
overgedragen te hebben, sulx doende in en mits desen, aan Jan Greven en desselfs huisvrouwe Aeltjen
Plasman en haer beyder erfgenamen, een sestiende en een half sestiende part van het soogenaemde
Apengoor onder Marculo gericht Kedingen gelegen, sijnde hooyland vrij en allodiael. Hun comparanten
alle en hunne erfgenamen daer van eeuwig ontervende ende hare coperen voorn. en hunne erfgenamen
daer wederom erflijk aenervende bij desen en beloven sij comparanten verders alle en een yder in het
bijsonder hetselve ten allen tijden te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als
erfcoops recht is. Idqu informa amplissima. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick
verwalter richter voorn. dese neffens de comparanten eygenhandig getekent en gezegelt.
Actum Goor den 4 september 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Derk Welmers en desselfs huisvrouwe
Gesina Kloodt tutore marito, voorts Jan Harmen Heilersigh en desselfs huisvrouwe Teune Vincent
tutore marito. Ende bekenden sij comparanten alle en een yeder in het bijsonder wegens coopcedule in
dato den 27 januar deses jaars 1750 nae ontfang van den eersten met den laasten cooppenning ter somma
van seven hondert agt en negentig gulden vrij gelt, gerichtelijk gecedeert, getransporteert en
overgedragen te hebben, sulx doende in en mits desen, aan Harmen Strateman en desselfs huisvrouwe
Aeltien Dijkink en haer beyder erfgenamen, twee sestiende en een half sestiende part van het
soogenaemde Apengoor onder Marculo gericht Kedingen gelegen, sijnde hooyland vrij en allodiael. Hun
comparanten alle en hunne erfgenamen daer van eeuwig ontervende ende hare coperen voorn. en hunne
erfgenamen daer wederom erflijk aenervende bij desen en beloven sij comparanten verders alle en een
yder in het bijsonder hetselve ten allen tijden te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en
opspraeke als erfcoops recht is. Idqu informa amplissima. Sonder arg of list in oirconde der waerheid
hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens de comparanten eygenhandig getekent en gezegelt.
Actum Goor den 4 september 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Derk Welmers en desselfs huisvrouwe

Gesina Kloodt tutore marito, voorts Jan Harmen Heilersigh en desselfs huisvrouwe Teune Vincent
tutore marito. Ende bekenden sij comparanten alle en een yeder in het bijsonder wegens coopcedule in
dato den 27 januar deses jaars 1750 nae ontfang van den eersten met den laasten cooppenning ter somma
van drie hondert en seven en twintig gulden vrij gelt, gerichtelijk gecedeert, getransporteert en
overgedragen te hebben, sulx doende in en mits desen, aan Tonis Vedders ende desselfs huisvrouwe
Berentien Demmers en haer beyder erfgenamen, een sestiende part van het soogenaemde Apengoor
onder Marculo gericht Kedingen gelegen, sijnde hooyland vrij en allodiael. Hun comparanten alle en
hunne erfgenamen daer van eeuwig ontervende ende hare coperen voorn. en hunne erfgenamen daer
wederom erflijk aenervende bij desen en beloven sij comparanten verders alle en een yder in het bijsonder
hetselve ten allen tijden te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht
is. Idqu informa amplissima. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn.
dese neffens de comparanten eygenhandig getekent en gezegelt.
Actum Goor den 4 september 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Derk Welmers en desselfs huisvrouwe
Gesina Kloodt tutore marito, voorts Jan Harmen Heilersigh en desselfs huisvrouwe Teune Vincent
tutore marito. Ende bekenden sij comparanten alle en een yeder in het bijsonder wegens coopcedule in
dato den 27 januar deses jaars 1750 nae ontfang van den eersten met den laasten cooppenning ter somma
van drie hondert en vijff en twintig gulden vrij gelt, gerichtelijk gecedeert, getransporteert en
overgedragen te hebben, sulx doende in en mits desen, aan Jan Lubbers ende desselfs huisvrouwe
Jenneken Leferink en haer beyder erfgenamen, een sestiende part van het soogenaemde Apengoor
onder Marculo gericht Kedingen gelegen, sijnde hooyland vrij en allodiael. Hun comparanten alle en
hunne erfgenamen daer van eeuwig ontervende ende hare coperen voorn. en hunne erfgenamen daer
wederom erflijk aenervende bij desen en beloven sij comparanten verders alle en een yder in het bijsonder
hetselve ten allen tijden te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht
is. Idqu informa amplissima. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn.
dese neffens de comparanten eygenhandig getekent en gezegelt.
Actum Goor den 4 september 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Derk Welmers en desselfs huisvrouwe
Gesina Kloodt tutore marito, voorts Jan Harmen Heilersigh en desselfs huisvrouwe Teune Vincent
tutore marito. Ende bekenden sij comparanten alle en een yeder in het bijsonder wegens coopcedule in
dato den 27 januar deses jaars 1750 nae ontfang van den eersten met den laasten cooppenning ter somma
van twee hondert en negentig gulden vrij gelt, gerichtelijk gecedeert, getransporteert en overgedragen te
hebben, sulx doende in en mits desen, aan Harmen Kusbelt en derselver erfgenaemen, een sestiende
part van het soogenaemde Apengoor onder Marculo gericht Kedingen gelegen, sijnde hooyland vrij en
allodiael. Hun comparanten alle en hunne erfgenamen daer van eeuwig ontervende ende hare coperen
voorn. en erfgenamen daer wederom erflijk aenervende bij desen en beloven sij comparanten verders alle
en een yder in het bijsonder hetselve ten allen tijden te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en
opspraeke als erfcoops recht is. Idqu informa amplissima. Sonder arg of list in oirconde der waerheid
hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens de comparanten eygenhandig getekent en gezegelt.
Actum Goor den 4 september 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Derk Welmers en desselfs huisvrouwe
Gesina Kloodt tutore marito, voorts Jan Harmen Heilersigh en desselfs huisvrouwe Teune Vincent

tutore marito. Ende bekenden sij comparanten alle en een yeder in het bijsonder wegens coopcedule in
dato den 27 januar deses jaars 1750 nae ontfang van den eersten met den laasten cooppenning ter somma
van ses hondert en een en vijftig gulden vrij gelt, gerichtelijk gecedeert, getransporteert en overgedragen
te hebben, sulx doende in en mits desen, aan Gerrit Greven ende desselfs huisvrouwe Jenneken
Broekmans en hun beyder erfgenaemen, een agste part van het soogenaemde Apengoor onder Marculo
gericht Kedingen gelegen, sijnde hooyland vrij en allodiael. Hun comparanten alle en hunne erfgenamen
daer van eeuwig ontervende ende hare coperen voorn. en hunne erfgenamen daer wederom erflijk
aenervende bij desen en beloven sij comparanten verders alle en een yder in het bijsonder hetselve ten
allen tijden te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. Idqu
informa amplissima. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. dese
neffens de comparanten eygenhandig getekent en gezegelt.
Actum Goor den 4 september 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Derk Welmers en desselfs huisvrouwe
Gesina Kloodt tutore marito, voorts Jan Harmen Heilersigh en desselfs huisvrouwe Teune Vincent
tutore marito. Ende bekenden sij comparanten alle en een yeder in het bijsonder wegens coopcedule in
dato den 27 januar deses jaars 1750 nae ontfang van den eersten met den laasten cooppenning ter somma
van drie hondert en twintig gulden vrij gelt, gerichtelijk gecedeert, getransporteert en overgedragen te
hebben, sulx doende in en mits desen, aan Jan Smitman ende desselfs huisvrouwe Hermken Egberts en
hun beyder erfgenaemen, een sestiende part van het soogenaemde Apengoor onder Marculo gericht
Kedingen gelegen, sijnde hooyland vrij en allodiael. Hun comparanten alle en hunne erfgenamen daer van
eeuwig ontervende ende hare coperen voorn. en hunne erfgenamen daer wederom erflijk aenervende bij
desen en beloven sij comparanten verders alle en een yder in het bijsonder hetselve ten allen tijden te
sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. Idqu informa
amplissima. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens de
comparanten eygenhandig getekent en gezegelt.
Actum Goor den 4 september 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Derk Welmers en desselfs huisvrouwe
Gesina Kloodt tutore marito, voorts Jan Harmen Heilersigh en desselfs huisvrouwe Teune Vincent
tutore marito. Ende bekenden sij comparanten alle en een yeder in het bijsonder wegens coopcedule in
dato den 27 januar deses jaars 1750 nae ontfang van den eersten met den laasten cooppenning ter somma
van ses hondert een en twintig gulden en ses stuivers vrij gelt, gerichtelijk gecedeert, getransporteert en
overgedragen te hebben, sulx doende in en mits desen, aan Dries Rensink ende desselfs huisvrouwe
Geesken Hunteler en hun beyder erfgenaemen, een agste part van het soogenaemde Apengoor onder
Marculo gericht Kedingen gelegen, sijnde hooyland vrij en allodiael. Hun comparanten alle en hunne
erfgenamen daer van eeuwig ontervende ende hare coperen voorn. en hunne erfgenamen daer wederom
erflijk aenervende bij desen en beloven sij comparanten verders alle en een yder in het bijsonder hetselve
ten allen tijden te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. Idqu
informa amplissima. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. dese
neffens de comparanten eygenhandig getekent en gezegelt.
Actum Goor den 4 september 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Derk Welmers en desselfs huisvrouwe
Gesina Kloodt tutore marito, voorts Jan Harmen Heilersigh en desselfs huisvrouwe Teune Vincent

tutore marito. Ende bekenden sij comparanten alle en een yeder in het bijsonder wegens coopcedule in
dato den 27 januar deses jaars 1750 nae ontfang van den eersten met den laasten cooppenning ter somma
van drie hondert en dertig gulden en twaalf stuivers vrij gelt, gerichtelijk gecedeert, getransporteert en
overgedragen te hebben, sulx doende in en mits desen, aan Jan ten Dam ende desselfs huisvrouwe
Hermina Wijmerink en hun beyder erfgenaemen, een sestiende part van het soogenaemde Apengoor
onder Marculo gericht Kedingen gelegen, sijnde hooyland vrij en allodiael. Hun comparanten alle en
hunne erfgenamen daer van eeuwig ontervende ende hare coperen voorn. en hunne erfgenamen daer
wederom erflijk aenervende bij desen en beloven sij comparanten verders alle en een yder in het bijsonder
hetselve ten allen tijden te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht
is. Idqu informa amplissima. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn.
dese neffens de comparanten eygenhandig getekent en gezegelt.
Actum Goor den 4 september 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan ten Dam en desselfs huisvrouwe Hermina
Wijmelink tutore marito. Bekennende wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen
penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan de ed. Jurriaen Jalink en desselfs huisvrouwe
Berendina Helmes tot Goor wonende en derselver erfgenamen een capitale somma van drie hondert en
vijftig car gulden ad 20 stuivers het stukke. Belovende dit capitael jaerlix en alle jaer te verrenten met
drie en een halve gulden van het hondert, edog indien op de verschijnsdagen waervan den eersten koomt
te vallen op den 8 september 1751 komen te voldoen, als dan met drie gulden van het hondert sullen
kunnen volstaan ende sulx tot wederaflossinge van dit capitael toe. Welke ten wedersijden sal vrij staen
ten allen tijde te mogen geschieden mits daarvan een half jaar voor den verschijnsdag renunciatel of
loskonde gedaan wordende en welke als dan dit capitael met de agterstandige intereresse binnen Goor in
goeden gangbaeren gelde aan handen van de renthefferen, haer erfgenamen of regthebbende wederom sal
moeten erlegt en betaalt worden. Verbindende sij comparanten hier voor generalijk haer personen en
goederen en tot een speciael hypotheecq en onderpand daar voor stellende haar eygen toebehorende
sestiende part van het soogenaemde Apengoor sijnde hooyland onder Marculo gericht Kedingen
gelegen en op heeden door Derk Welmers en Jan Harmen Heilersigh aan comparanten overgedragen en tot
betalinge dier cooppenningen. Dese penningen sijn geemployeerd en tot betalinge dier cooppenningen.
Voorts steld en verbind comparant daarvoor nog een stukjen land het Lange Stukke genaemt ongeveer drie
schepel gesaey gelegen tusschen Dockhoorn en Oinks land mede onder Marculo deses gerichts gelegen
ten einde de renthefferen of derselver erfgenamen sig daer aen bij onverhoopte misbetalinge, soo van
capitael als interesse, ten allen tijde kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhaelen. Renuncierende
comparant tot dien fine van alle exceptien desen eenigsints contrarierende en in specie van die van
ongetelden gelde. In oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt,
gelijk den comparant dese ook eygenhandig heeft getekent, edog geen zegel was hebbende nog
gebruikende, hebbe ick verwalter richter op derselver speciale versoek in judicio dese mede voor haer
gesegelt.
Actum Goor den 4 september 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Derk Welmers en desselfs huisvrouwe
Gesina Kloodt tutore marito, voorts Jan Harmen Heilersigh en desselfs huisvrouwe Teune Vincent
tutore marito. Ende bekenden sij comparanten alle en een yeder in het bijsonder wegens coopcedule in
dato den 27 januar deses jaars 1750 nae ontfang van den eersten met den laasten cooppenning ter somma
van ses hondert en sestien gulden vrij gelt, gerichtelijk gecedeert, getransporteert en overgedragen te
hebben, sulx doende in en mits desen, aan Hermannus Dockhoorn ende desselfs huisvrouwe Christina
te Lintelo en hun beyder erfgenaemen, een agste part van het soogenaemde Apengoor onder Marculo

gericht Kedingen gelegen, sijnde hooyland vrij en allodiael. Hun comparanten alle en hunne erfgenamen
daer van eeuwig ontervende ende hare coperen voorn. en hunne erfgenamen daer wederom erflijk
aenervende bij desen en beloven sij comparanten verders alle en een yder in het bijsonder hetselve ten
allen tijden te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. Idqu
informa amplissima. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. dese
neffens de comparanten eygenhandig getekent en gezegelt.
Actum Goor den 4 september 1750.
manco ...... Jan ten Dam en Hermina Wijmelink lenen ..... manco ...... voorts verbinden comparanten
en tot een speciael hypotheecq voor voorschr. penningen nog stellende haer huis en hoff binnen Marculo
tusschen de behuisinge van Dries Rensink en Jan ten Bos staande en gelegen en bij maeg- of
kinderscheidinge en huwelijksvoorwaerden van den 2 maart 1742 en accoort op den 22 april 1747 met
haer swaeger Henrik Kosters gehouden, aan haer gebragt ten einde de renthefferen of erfgenamen sig daer
aen bij onverhoopte misbetalinge, soo van capitael als van interesse, ten allen tijden kost en schadeloos
sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende sij comparanten ten dien fine van alle exceptien desen
eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde; en dat generale renunciatie
van geene waerden is tensij speciale voorginge. Verklarende van de uitwerkinge van dese allen volkomen
ten sijn onderrigt. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. dese
getekent en gesegelt, gelijk de comparanten dese ook eygenhandig hebben getekent, dog geen cachet
waeren hebbende nog gebruikende, hebbe ick verwalter richter op derselver speciale versoek in judicio
dese mede voor haer gesegelt.
Actum Goor den 4 september 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen is Harmen Kusbelt en bekennende wegens opgenomen
en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Jan
Stroek en desselfs huisvrouwe Jenneken Stroek wonende op de Langestraete, een capitale somma van
drie hondert car. gulden ad 20 st het stukke. Belovende dit capitael jaerlix en alle jaer te verrenten met
drie gulden en vijff stuivers van het hondert waervan het eerste jaar rente komt te verschijnen op primo
may 1751 en so vervolgens van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse toe; welke ten wedersijden sal vrij
staan ten allen tijde te mogen geschieden mits daarvan een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijke
denunciatie of loskonde gedaan wordende op welke als dan dit capitael met de agterstandige interesse in
goeden gangbaeren gelde aan handen van de renthefferen, haer erfgenamen of regthebbende wederom sal
moeten erlegt en betaalt worden. Verbindende hij comparante hier voor generalijk sijn persoon en
goederen en tot een speciael hypotheecq ter onderpand daarvoor stellende derselver toebehorende
sestiende part van het soogenaemde Apengoor onder Marculo gerichts Kedingen gelegen welke op
heeden door Derk Welmers en Jan Harmen Heilersigh aan comparant gerichtelijk overgedragen ....... rest
manco.
Actum Goor den 4 september 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren burgermr. Jacob Bruins en Tobias van
Ommen personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Hermen Weevers en desselfs huisvrouwe Janna
Meenderink tutore marito tot Marculo wonende; dewelke bekenden ende verklaerden op den 17 februar
deses jaers 1750 verkoft te hebben haer eygendoemelijke gaerden in sijn kennelijke bepalinge tusschen
Dries Rensink sijn gaerden ter zuidzijde en Gerrit Montenij sijn gaerden ter noordzijde onder Marculo
gerichts Kedingen gelegen; sijnde ongeveer groot een schepel gesaay en dat suiver vrij en onbeswaert
sonder uitgang of de minste heeren lasten; welke de verkoperen tot haeren privativen laste nemen en
bekenden om van gemelde gaerden altoos in het vervolg te sullen betalen ende den koper Gerhardus ten
Dam, derselver erfgenamen of tijdelijken besitter van gemelde gaarden daervan alsoo bevrijden,

vervolgens daar van en doende gerichtelijke cessie, transport en overdragt ende sulx aen handen en ten
profite van den cooper Gerhardus ten Dam en desselfs erfgenamen en dat voor een somma van twee
hondert en veertig gulden vrij gelt, welke cooppenningen sij verkoperen bekennen dat aen haer door den
cooper ten vollen en de te danke sijn voldaen en betaalt. Oversulx haar daervan doen onterven den cooper
en sijn erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Belovende vervolgens desen erfcoop ten allen
tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als landregtens is. In waerheids
kennisse hebbe ick verwalter rigter voorn. dese getekent en gesegelt en heeft de edele Wolter Jalink op
speciael versoek van de comparanten alsoo schrijvens onervaeren en geen zegel gebruikende waeren, dese
mede voor haer getekent en gesegelt.
Actum Goor den 6 october 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren burgermr. Jacob Bruins en Tobias van
Ommen personelijk gecompareerd ende erschenen is Gerhardus ten Dam tot Marculo wonende.
Dewelke bekende ende verklaarde voor de somma van tweehondert en veertig car. gulden vrij gelt bij
hem ten vollen ende te danke ontfangen en gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx
doende mits desen, desselfs eygendoemelijke vrije suivere en onbeswaerde sonder uitgang of de minste
heeren lasten groot sijnde ongeveer een scheepel gesaay in sijn kennelijke bepalinge tusschen Dries
Rensink sijn gaerden ter zuidsijde en Gerrit Montenij sijn gaerden ter noordsijde onder Marculo gerichts
Kedingen gelegen, soo en als comparant denselven van Hermen Weevers en desselfs huisvrouwe Janna
Meenderink heeft aangekoft en op heeden ten prothocolle aan hem overgedraegen ende sulx aan handen
en ten profite van Hendrik Oink en desselfs huisvrouwe Grietjen Cuiper, derselver kinderen en
erfgenamen, hem comparant en derselver erfgenaemen daervan ontervende en de coperen, kinderen en
erfgenaemen daer wederom aenervende bij desen. Belovende vervolgens den comparant desen erfcoop ten
allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als landregtens is. In waarheids
kennisse hebbe ick verwalter richter voorn. deses eygenhandig getekent en gesegelt, gelijk den comparant
deses ook heeft getekent ende de ed. Wolter Jalink op speciaal versoek van hem als geen zegel hebbende
nog gebruikende, voor hem mede gesegelt.
Actum Goor den 6 october 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren burgermr. Jacob Bruins en Tobias van
Ommen personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Oink en desselfs huisvrouwe Grietjen
Cuiper tutore marito tot Marculo wonende. Dewelke bekenden ende verklaerden op den 10 februari deses
jaars 1750 verkoft te hebben aan Hermen Weevers en desselfs huisvrouwe Janna Meenderink haer
eygendoemelijke stukke land den Sligtmans kamp genaamt, sijnde ongeveer ses scheepel gesaey in
sijn bekende bepalinge noordwaards aan Sligtmans land en Drieses kamp ende suidwaards langs den
gemeenen weg onder Marculo gericht Kedingen gelegen. Sijnde vrij van eenig uitgang of wat naeme
moge hebben uitgenomen heeren lasten en sullen gemelde cooperen jaerlix en alle jaer van gemeld land
voor verpondinge en den heeren lasten moeten betalen ende de verkopers Hendrik Oink en huisvrouw
afnemen de somma van drie gulden; en dat voor een somma van vier hondert car. gulden vrij gelt,
welke cooppenningen sij verkoperen bekennen dat aen haer door de coperen ten vollen ende te danke sijn
voldaan en betaeld; oversulx van gemelde stukke land sij verkoperen bij desen daar gerichtelijke cessie,
transport en overdragt aan handen en ten profite van voorschr. coperen en erfgenaemen, haer verkoperen
daer van ontervende en de coperen, kinderen en erfgenamen daar wederom aen ervende bij desen. Met
belofte om desen erfcoop ten allen tijden te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke
als landregtens is. In waerheids kennisse hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt,
gelijk de edele Wolter Jalink dese op speciaal versoek van de comparanten als schrijvens onervaeren en
geen zegel gebruikende waeren, mede voor haer heeft getekent en gesegelt.
Actum Goor den 6 october 1750.

Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren burgermr. Jacob Bruins en Egbert
Vorssesang personelijk gecompareert ende erschenen sijn Hermen Weevers en desselfs huisvrouwe
Janna Meenderink tutore marito tot Marculo wonende. Dewelke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aen
de ed. Tobias van Ommen en desselfs huisvrouwe Aleida Kalters en erfgenamen een capitaele somma
van een hondert en sestig car. gulden ad 20 stuiver het stuk. Belovende dat capitael jaerlix en alle jaer te
verrenten met een ducaat ad vijff gulden en vijff stuivers, waervan het eerste jaer rente te verschijnen als
heden over een jaar en soo van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse toe, welke ten wedersijden sal vrij
staen ten allen tijde te mogen geschieden mits daervan een half jaer voor den verschijnsdag behoorlijke
opsage en loskonde gedaan wordende. Voor welk capitael en de daerop te verlopene interesse
comparanten verbinden haer personen en goederen en specialijk daer voor tot een hypotheeq en onderpand
stellende haar eygen toebehorende stukke land den Sligtmans camp genaamt sijnde ongeveer ses
schepel gesaey in sijn bekende bepalinge noordwaards aen Sligtmans land en Drieses camp ende
zuidwaerds aen den gemenen weg onder Marculo gerichts Kedingen gelegen en op heden door Hendrick
Oincks en desselfs huisvrouw aan comparanten ten prothocolle gerichtelijk overgedragen en tot betalinge
der cooppenningen. Dese penningen mede sijn geemployeert ten einde de renthefferen of derselver
erfgenamen in cas van misbetalinge, soo van capitael als interesse, sig daer aen ten allen tijde cost en
schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende comparanten ten dien einde van alle
exceptien desen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. In waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese eygenhandig getekent en gesegelt, gelijk de ed. Wolter
Jalink op speciael versoek van den comparanten als schrijvens onervaeren en geen zegel gebruikende
waeren, dese mede voor haer heeft getekent en gesegelt.
Actum Goor den 6 october 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren burgermr. Jacob Bruins en Tobias van
Ommen personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Kosters alias Pleysier en desselfs
huisvrouwe Aeltjen Lukes tutore marito tot Marculo wonende. Bekennen ende verklaeren op den 4
augusti deses jaars 1750 verkoft te hebben haer eygendoemelijke vrije en allodiaele sonder eenige
uitgangen als alleen heeren lasten, huis en hoff daer aen het Plasmans genaemt binnen Marculo staande
en gelegen en dat aen Hendrik Oink en desselfs huisvrouwe Grietjen Cuipers; vervolgens daar van
doende gerichtelijke cessie, transport en overdragt en sulx alles met sijn oude en nieuwe regt en
geregtigheid daarop liggende en dat aen handen ende ten profite van gemelde coperen Hendrik Oink en
desselfs huisvrouwe, derselver kinderen en erfgenamen; en dat alles voor een somma van drie hondert
en dertig car. gulden vrij gelt. Welke cooppenningen sij verkoperen bekennen dat aen haer door de
coperen voorn. ten vollen ende te danke sijn voldaan ende betaalt; oversulx haer daer van doen onterven
en de coperen, kinderen en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Belovende vervolgens
comparanten desen erfcoop ten aller tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke
als landregtens is. In waerheids kennisse hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt,
gelijk de ed. Wolter Jalink op speciael versoek van de comparanten als schrijvens onervaeren en geen
zegel gebruikende waeren, desen mede voor haar heeft getekent en gesegelt.
Actum Goor den 6 october 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren burgermr. Jacob Bruins en Tobias van
Ommen personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Oink en desselfs huisvrouwe Grietjen
Cuiper tutore marito tot Marculo wonende. Dewelke bekenden ende verklaerden op den 4 augusti deses
jaars 1750 verkoft te hebben aan Jan Costers alias Pleysier en desselfs huisvrouwe Aeltjen Lukes haer
huis en daerbij liggende hofjen en bijstaende Bentheimer steenen putte aan den kerkhoff binnen
Marculo staende en gelegen, uit welke putte Vedder Jan mede recht heeft water te putten ende te

haelen alsmede op het kleine bleykjen bij het huis leggende te mogen bleyken; voorts nog verkoft te
hebben een gaarden den Potgaarden genaamt in den Weemer camp met het eene einde aan het pastorien
land en met het andere einde aen Hendrik Bartels land mede onder Marculo gelegen; van welke huis
jaerlix voor vuurstedegelt moet betaalt worden vijff gulden en tien stuivers en dan nog jaerlix voor uitgang
aan de heer markerichter van Marculo twaalf stuivers; voorts nog van huis en voorschr. gaerden jaerlix
voor verponding en contributie de somma van eenen gulden en sestien stuivers; sijnde anders vrij en
allodiael en dat alles voor een cooppenning van twee hondert car. gulden vrij gelt; welke
cooppenningen sij verkoperen bekennen dat aen haer door voorn. coperen ten vollen en de te danke sijn
voldaan en betaalt; over sulx van voorschr. parcelen bij desen doende gerichtelijke cessie, transport en
overdragt, haer verkoperen en erfgenamen daer van ontervende ende de coperen, kinderen en erfgenamen
daer wederom aenervende bij desen. Belovende vervolgens comparanten desen erfcoop ten aller tijde te
sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als landregtens is. In waerheids kennisse
hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk de ed. Wolter Jalink op speciaal
versoek van de comparanten als schrijvens onervaeren en geen zegel gebruikende waeren, desen mede
voor haer heeft getekent en gesegelt.
Actum Goor den 6 october 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren burgermr. Jacob Bruins en de ed. Wolter
Jalink personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Willem Seemsmaeker en desselfs huisvrouwe
Geertruid van Assen tutore marito, Catharina Donders weduwe van wijlen Jan Seemsmaeker voor haer
selfs en als boedelhoudster en wettige voogdesse van haar kinderen geassisteert met haar swaeger Reinier
ter Weele als mombair in desen en Henrica Seemsmaeker weduwe van wijlen Feike Altena voor haar selfs
en als boedelhoudster en wettige voogdesse van haer kinderen geassisteert met J.F. Rohlein als mombair
in desen, voorts Jan Hendrik Altena en Egbert Seemsmaeker. Ende bekenden sij comparanten te samen en
yeder in het bijsonder volgens coopcedule in dato den 5 october 1749 voor de somma van seventien
hondert car. gulden vrij gelt aan haer ten vollen ende te danke voldaan ende betaalt in optima juris forma
gerichtelijk gecedeert, getransporteert en overgedraegen te hebben, sulx doende in en bij desen, haer
eygendoemelijke vrije en allodiale hooy en bouwland de Broekerije genaamt kennelijk in haer
bepalinge onder het Carspel van Goor onder desen weled. gerichte van Kedingen gelegen met haer oude
en nieuwe recht en geregtigheid. En dat aen handen ende te profite van de coperen Gerrit ten
Geusendam, desselfs huisvrouwe Hermina Wissink en derselver erfgenamen. Haar comparanten en
erfgenamen daer van ontervende ende haer coperen voorn. en hunne erfgenaemen daer wederom
aenervende bij desen; en beloven sij comparanten te samen en yeder in het bijsonder voorn. verkofte en bij
desen overgedraegen hooy en bouwland de Broekerije genaamt ten allen tijden te sullen staan wagten en
waeren voor alle evictie en opspraeke als landregtens is, mitsgaders te voldoen ende te betaelen de heeren
middelen tot den jaere 1749 incluis. Voor alle hetwelke comparanten samen en een yeder in het bijsonder
verbinden haere personen en goederen ten dien einde. Renuncierende van alle exceptien desen eenigsints
contrarierende. In waarheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt gelijk
mede de comparanten en mombairen desen hebben getekent en gesegelt.
Actum Goor den 19 october 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren burgermr. Jacob Bruins en de ed. Wolter
Jalink personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Gerrit Wilgerink (van den Bargh) en desselfs
huisvrouwe Jenneken Wilgerink tutore marito in de boerschap Elsen wonende. Dewelke bekenden ende
verklaerden wegens opgenomen en goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk
schuldig te wesen aen Harmen Mensink (Letink) en desselfs huisvrouwe Mine Mensink (Huiskes)
mede te Elsen wonende, een capitaele somma van een hondert en vijftig car. guldens ad 20 st het stuk.
Belovende sij comparanten dit capitael jaerlix en alle jaeren te verrenten met vijff gulden en coomt het
eerste jaer interesse te verschijnen op St Martini des aenkomende jaer 1751. Voor welke capitael en

daarop te verlopen interesse comparanten verbinden haer personen en goederen en tot een speciael
hypotheecq en onderpand daar voor stellende haer eygen toebehorende hooymaete de Bekken maete
genaamt gelegen bij Husken Jan sijn huis in het Elsenerbroek, sijnde ongeveer een dagwerk groot, ten
einde de renthefferen in cas van onverhoopte misbetalinge, soo van capitael als interesse, sig daar aen cost
en schadeloos te verhalen en soo wanneer comparanten voorgemelt capitael binnen den tijd van drie jaeren
aen de renthefferen niet mogten restitueren ende wederom geven, soo sullen den renthefferen in dien val
als dan voor voorschr. capitale somma die in desen verbondene hooymaete trekken ende genieten.
Renuncierende comparanten ten dien einde van alle exceptien desen eenigsints contrarierende en in specie
van de exceptie van ongetelden gelde. In waarheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. desen
getekent en gesegelt ende vermits comparanten geen zegel gebruikende waeren, heeft de ed. Jurriaen
Jalink op speciael versoek van de comparanten desen mede voor haer getekent en gesegelt.
Actum Goor den 12 december 1750.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren burgermr. Jacob Bruins en de ed. Wolter
Jalink personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Haar Jan en desselfs huisvrouwe Gerritjen
Wennink tutore marito in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden nae
ontfang van den eersten met den laasten cooppenning ter somma van een hondert en twintig caroli
guldens gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende mits desen, een stukjen
bouwland sijnde ongeveer ses spint gesaay met den eenen einde tegens Loink camp en langs de
Blikstege onder Stokkum gelegen, sijnde vrij en allodiaal exempt heeren lasten en dat aen handen ende ten
profijte van de coperen Swier Crooshoop en desselfs huisvrouwe Henders Leusmans; haar verkoperen,
kinderen en erfgenamen daervan ontervende ende de gemelde coperen, kinderen en erfgenamen daar
wederom aenervende bij desen. Met belofte om desen erfcoop ten allen tijde te sullen staan wagten en
waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. In waarheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voorn. dese getekent en gesegelt gelijk de comparanten desen ook mede hebben getekent of
gehandmerkt ende vermits geen zegel waeren hebbende, door mij verw. richter op derselver versoek mede
voor haar gesegelt.
Actum Goor den 6 februar 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en Hendrik Keyser
personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Claas Jabbinga, Albert Meyer en desselfs huisvrouwe
Hendrina Geertruit Jabbinga tutore marito, Jan Olthoff voor hem selfs en huisvrouwe Clara
Margarita Jabbinga, Hendrik Snel ende desselfs huisvrouwe Bernardina Maria Jabbinga tutore
marito, Derk Hendrik Snel namens Janna Christina Jabbinga, Willemina Jabbinga geassisteert met
Hendrik Snel als mombair in desen, voorts Aleida Jabbinga weduwe Meyers in desen geassisteert
met Jan Olthoff als mombaer en Jan Frederik Smonk voor hem selfs en namens sijn huisvrouwe
Isabella Jabbinga, alle erfgenamen van wijlen Willemina Helmig weduwe van wijlen de scholte
Jabbinga; de welke te samen en yeder in het bijsonder bekenden ende verklaerden op den 24 maart 1750
verkoft te hebben aen Gerrit Kistemaker en desselfs huisvrouwe Hendrikjen Loink haer eygen
toebehorende gaerden den Hulsbecken gaerden genaamt met de westsijde langs den gaerden van Jan
Hendrik Gorkink en met de oostsijde langs den gaarden van Arent Sligtman in het carspel van Markel
gerichts Kedingen gelegen, sijnde suiver vrij allodiael en onbeswaart dan alleen met verpondinge en
contributie ende vermits gemelde gaerden tot dus verre met vuurstedegelt beswaart is geweest, so nemen
comparanten te samen en in het bijsonder Hendrik Snel en desselfs huisvrouwe die daer voor mits desen
haer goederen, soo roerende als onroerende, onder Marculo gelegen verbinden aan haar coperen daar van
in het vervolg te bevrijden ende te ontlasten. Voorts bekenden ende verklaerden de comparanten te samen
en yder in het bijsonder dat aen haer door voorschreven coperen wegens voorgemelte gaerden den eersten
met den laasten cooppenning ter somma van agt hondert en vijftig car. gulden vrij gelt te danke ende
ten genoegen sijn voldaen ende betaalt; derhalven met bedankinge voor goede betalinge mits desen van

gem. gaerden; doende gerichtelijke cessie, transport en overdragt aan voornoemde coperen, haer
comparanten kinderen en erfgenamen daarvan ontervende, de gemelde coperen, kinderen en erfgenamen
daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop te samen en yeder in het bijsonder ten
allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voornoemt dese getekent en gesegelt, gelijk de ed. Tobias
van Ommen als daartoe specialijk van comparanten versogt sijnde, desen mede uit haer comparanten aller
naam voor haer alle heeft getekent en gesegelt.
Actum Goor den 20 februar 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en Hendrik Keyser
personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Claas Jabbinga, Albert Meyer en desselfs huisvrouwe
Hendrina Geertruit Jabbinga tutore marito, Jan Olthoff voor hem selfs en huisvrouwe Clara
Margarita Jabbinga, Hendrik Snel ende desselfs huisvrouwe Bernardina Maria Jabbinga tutore
marito, Derk Hendrik Snel namens Janna Christina Jabbinga, Willemina Jabbinga geassisteert met
Hendrik Snel als mombair in desen, voorts Aleida Jabbinga weduwe Meyers in desen geassisteert
met Jan Olthoff als mombaer en Jan Frederik Smonk voor hem selfs en namens sijn huisvrouwe
Isabella Jabbinga, alle erfgenamen van wijlen Willemina Helmig weduwe van wijlen de scholte
Jabbinga; de welke te samen en yeder in het bijsonder bekenden ende verklaerden op den 24 maart 1750
verkoft te hebben aen Jan Hiddink haer eygen toebehorende akker bouwland genaemt de Ribbe sijnde
groot ongeveer twee schepel gesaey ter zuiden noord sijde tusschen Andries Dokhoorn sijn land liggende
en sijnde beswaart met tiende en sijnes heeren lasten in den Markeler Esch gericht Kedingen gelegen; en
dat voor een somma van twee hondert en vijff en twintig car. gulden vrij gelt; voorts bekenden
comparanten verkoperen dat door de gemelde coper aen haar den eersten met den laasten cooppenning ten
vollen en ten genoegen hadde voldaan ende betaalt. Der halven van gemelde akker bouwland bij desen
doende gerichtelijke cessie, transport en overdragt aen ende ten profijte van gemelde cooper; haer
verkoperen, kinderen en erfgenamen daar van ontervende en de cooper en derselver erfgenamen daer
wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop ten allen tijde te sullen staan wagten en
waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. Sonder arg of list en in oirconde der waarheid
hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk de ed. Tobias van Ommen op speciaal
versoek van de verkoperen dese mede uit haer comparanten aller naam en voor haer alle heeft getekent en
gezegelt.
Actum Goor den 20 februar 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en Hendrik Keyser
personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Claas Jabbinga, Albert Meyer en desselfs huisvrouwe
Hendrina Geertruit Jabbinga tutore marito, Jan Olthoff voor hem selfs en huisvrouwe Clara
Margarita Jabbinga, Hendrik Snel ende desselfs huisvrouwe Bernardina Maria Jabbinga tutore
marito, Derk Hendrik Snel namens Janna Christina Jabbinga, Willemina Jabbinga geassisteert met
Hendrik Snel als mombair in desen, voorts Aleida Jabbinga weduwe Meyers in desen geassisteert
met Jan Olthoff als mombaer en Jan Frederik Smonk voor hem selfs en namens sijn huisvrouwe
Isabella Jabbinga, alle erfgenamen van wijlen Willemina Helmig weduwe van wijlen de scholte
Jabbinga; de welke te samen en yeder in het bijsonder bekenden ende verklaerden op den 24 maart 1750
verkoft te hebben aen Hermen Fockers en desselfs huisvrouwe Willemina Willemsen, haer eygen
toebehorende akker bouwland den Toorn genaemt groot ongeveer een schepel gesaay met de zuidsijde
langs Derk Drieses land en met de noordsijde langs den gemenen weg in den Koekkuik in de boerschap
Stokkum gericht Kedingen gelegen, sijnde vrij en allodiael exempt heeren lasten en voor een somma van
hondert car. gulden en vijftien stuivers vrij gelt. Welke cooppenningen sij verkoperen bekenden ende
verklaerden dat aen haar door de coperen den eersten met den laasten ten genoegen ende te danke waeren
voldaan ende betaalt. Derhalven weder bedankinge voor goede betalinge van gemelde akker bouwland; sij

verkoperen bij desen doende gerichtelijke cessie, transport en overdragt aan ende ten profijte van gemelde
cooperen. haer verkoperen, kinderen en erfgenamen daar van ontervende en de cooper en derselver
erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop ten allen tijde te sullen
staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. Sonder arg of list en in
oirconde der waarheid hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk de ed. Tobias
van Ommen op speciaal versoek van de verkoperen dese mede uit haer comparanten aller naam en voor
haer alle heeft getekent en gezegelt.
Actum Goor den 20 februar 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren burgermr. Jacob Bruins en de ed. Wolter
Jalink personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Derk Haykers en desselfs huisvrouwe Harmken
Swoferink tutore marito. De welke bekenden wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde
ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Derk Leetink (Mensink) en desselfs
huisvrouwe Jenneken Leetink een capitael somma van vijftig car. guldens ad 20 stuivers het stuk;
welke somma comparanten verklaeren alle jaeren tot de volkomene wederomgevinge toe te verrenten met
eenen gulden en vijftien stuivers en so met de renthefferen niet langer believen te laeten staan of houden
sullen het malkander als dan een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijk renuncieren en weder
opseggen; welke opsage geschiet en belooven sij rentgeveren bovengemelt capitael met die als dan daarop
verlopene interesse kost en schadeloos te sullen restitueren. Voor welke capitael met de daarop te
verlopene interesse sij comparanten bij desen gerigtelijk verbinden haer personen en goederen en tot een
onderpand stellen haer eygen toebehorende halve dagwerk hooylant, aan de eene sijde aan Nottebergs
maete en aan de andere sijde aan de toeslag langs de beeke in het Elsenerbroek gelegen; ten einde de
renthefferen in cas van misbetalinge, soo van capitael als interesse, sig daer aen ten allen tijden kost en
schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. In waarheids kennisse hebbe ick verwalter richter voorn.
dese getekent en gesegelt, gelijk de comparanten desen ook hebben getekent of gehandmerkt ende sij geen
zegel waaren hebbende, hebbe ick verw. richter dese mede voor haar op derselver versoek gesegelt.
Actum Goor den 22 februar 1751.
Copia
Wij Burgermeesteren, Schepenen en Raden der stad Deventer doen cond en certificeren hier mede dat
voor ons personelijk gecompareerd en erschenen is den heer rentmr. Adolp Henric Putman, soo voor sig
selfs en als boedelhouder van sijn wijlen eheliefste en heeft in de beste forma regtens geconstitueerd en
magtig gemaakt, sulx doende in en mits desen, die ed. Claes Kemmena borger en coopman te Rijssen
om uit name en vanwegens den constituent te compareren voor den heer Rigter of Verwalter Richter van
Kedingen en aldaar aen die ed. Jochem Stockers coopman te Amsterdam in gevolge de coopcedul van
den 16 february 1700 en een en vijftig, te doen cessie en overdragt van den halven tiende grof en smal
gaende uit het erve en goed Eshuis genaamt gelegen in den gerigte van Kedingen in het carspel van
Wierden, soo en als deselve tot nog toe door hem in eygendom beseten en door den meyer Eshuis in pagt
gebruikt is. Bekennende van de cooppenningen ten vollen betaelt te sijn. Voorts te doen cessie en
overdragt van sijn eygendom of aenpart van het erve en goed Borkent door hem en de hr
burgermeester Rouse voor de halfscheid in eygendom beseten en verkogt aen Willem op Stams die de
andere halfscheid bereeds toebehoorde, gelegen op de Borkel onder den gerigte van Kedingen, als
sijnde van de cooppenningen van dien volkomen voldaen. Eyndelijk om ook aan die ed. Jan Schutert
wonagtigh in de Swaan te Holten te doen cessie en overdragt van comparants geregt vierde part van
het erve en goed Boelink gelegen op de Borkel en door comparant benevens de heeren burgermeester
Rouse en dr. Arenzen tot nog toe in eygendom beseten, als sijnde de cooppenningen van dien aen hem
comparant voldaen. Alles met belofte van goedkeuringe van het geene door comparant hier omtrent sal
wesen gedaan en verrigt. Dit ten waeren oirconde hebben wij dese met onser slotsegel en secretaris
subsrciptie gedaan bekragtigen.
Deventer den 29 maert 1751.

Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijk
personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Willem Swoferink (Zendink) en desselfs huisvrouw
Maria Swoferink in de boerschap Elsen wonende. Dewelke bekenden ende verklaerden nae ontfang van
den eersten met den laasten cooppenning ter somma van twee hondert en sestig car. gulden vrij gelt,
gerichtelijk te cederen, transporteren ende over te dragen, sulx doende in en mits desen, haar eygen
toebehorende vierde part van het soogenaamden Nijeslag sijnde ongeveer twee dagwerk bij het Kleine
Kolhoop in Elsenerbroek onder desen gerichte van Kedingen gelegen en waarvan Assink, Aelberink en
Effink de drie vierde parten hebben ende dat aen handen ende ten profijte van den kooper Albert
Mensink; haer comparanten, kinderen en erfgenamen daervan ontervende en de kooper en derselver
erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met belofte om desen erfcoop ten allen tijden te sullen
staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is nae landr. van Overijssel
gebruikelijk is. In oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt,
gelijk de comparanten desen ook mede hebben getekent, dog geen cachet hebbende nog gebruikende,
hebbe ick verw. richter op derselver speciale versoek desen mede voor haer gesegelt.
Actum Rijssen den 20 april 1751.
Ick Carel Frederic Cramer wegens den Hoogheid van de Provincie van Overijssel Richter van Delden,
certificere kragt deses dat voor mij erschenen sij de Hoog Wel Geb Gestr Heer Georg Borchart Unico
Baron van Keppel Heer van Hengelo, Odink, Probstink, Mallum, etc. En verklaerde in de bestandigste
forma rechtens geconstitueert en magtig gemaakt te hebben, sulks doende mits desen, desselfs rentmeester
Joan Lammers om uit sijn heer constituents naeme en van sijn Hoog Wel Geb Gestr wegen te compareren
voor alle gerichten daer het mogte vereischt worden en aldaar namens den heer constituent in qualiteit als
benificiaire erfgenaam van wijlen den Hoog Wel Geb Gestr Heer Joan Philip Baron van Keppel, in leven
Heer van Stoevelaer, te doen en passeren landsedelijke cessie, transport en overdragt aen sodane koperen
van goederen uit den boedel van welgem. wijlen Heer van Stoevelaer; als volgens vertoonde quitancien
mogten haere cooppenningen betaelt hebben ofte datelijk betaelen, als waertoe dan geconstitueerde mede
expresse gequalificeert word om die cooppenningen te ontvangen. Met verdere magt om alles vorder in
desen te doen en te verrigten het welke nae omstandigheden van saeken mogte vereischt worden en den
heer constituent selfs prasent sijnde soude kunnen mogen en moeten doen, schoon hiertoe eene naedere en
speciale magt mogte vereischt worden, dewelke den heer constituent bij desen wil gegeven hebben en
houden als of sulks desen van woord tot woord geinsereert waere; alle onder de gewone clausulen van
goedkeuringe en indemnisatie. Des ten oirconde hebbe ick richter voorn. dese benevens den heer
constituent eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Delden den 2 may 1748.
Ick Roelof Baron van Hoevell Heere van Nienhuys en wegens Hoger Overigheid Richter van Kedingen
doe cond en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren dewelke waeren proc. Joan Jalink en
Jurriaen Jalink personelijk gecompareerd ende erschenen is de rentmeester Jan Lammers in qualiteit als
volmagtiger van de Hoog Wel Geb Heere Georg Borchart Unico Baron van Keppel Heere van
Hengelo Odink etc als beneficiaire erfgenaam van wijlen den Hoog Wel Geb Gestr Heer Joan Philip
Christoffer Baron van Keppel in leven Heer van Stoevelaer, op den 2 may 1748 voor de weled. heer
C.F. Cramer Richter van Delden met signatuire en eygenhandige subscriptie van hem heere constituent op
comparant gepasseert, deselve gesien, gelesen en van waerde erkend ende ten prothocolle van transporten
in desen weled gerigte geregistreerd; uit kragte van welke hij comparant bekende ende verklaerde nae
ontfang van den eersten met den laatsten cooppenning, gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te
draegen, sulx doende in en mits desen, de caterstede de Kobbe genaemt in de boerschap Harke onder
desen weled. gerichte gelegen, soo en als deselve door wijlen den heer Jacobus van de Water bij
publique distractie uit den boedel van wijlen de Hoog Wel Geb Gestr Heere Joan Philip Christoffel Baron
van Keppel in leven Heere van Stoevelaar, aengekoft ende dat aen handen ende ten profijte van de

vrouw Anna Margreta Klint weduwe van gemelde wijlen heer J. van de Water. Hem comparant daervan
ontervende en de vrouw wed. van de Water en derselver erfgenamen daer wederom aenervende bij desen.
Met beloften om desen erfcoop ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en
opspraeke als erfcoops recht is. In waerheids oirconde hebbe ick richter voorn. desen nevens den
comparant in sijn voorschr. qualiteit getekent en gesegelt.
Actum Goor den 11 may 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen is de ed. Jan Heukelman voor hem selfs en als
volmagtiger van desselfs huisvrouwe juffr. Gueltjen Tjaank, luid volmaght van de weled heere
Johannes Albert Willink stadholder en Hoog Wel Geb heeren Frans Jan Vrijheer van Heeckeren
Heer tot Enghuysen Landdrost der Graafschap Zutphen en gerightsluiden als dan apothequer mr. Jolijn
en Dries Willem Driessen op den 15 maert 1740 binnen Zutphen op comparant gepasseert, deselve in
judicio gesien, gelesen en van waerde erkent ende ten prothocolle van transporten in desen weled. gerichte
geregistreerd. Ende bekende hij comparant, soo voor hem selfs en als volmagtiger van desselfs
huisvrouwe voorn., op den 28 november 1750 verkoft te hebben desselfs geregte vierde part van het
erve ende goed Renger in de boerschap Stokkum gelegen; sijnde vrij en allodiael exempt heeren lasten
ende sulx met sijn hooge en laege landerijen, soo hooy als bouwland, huis en berg, niets exempt, soo en in
dier voegen als hetselve in eygendom heeft beseten en dat aen Hendrik Rengerink en desselfs
huisvrouwe Anna voor de somma van een duisent car. gulden vrij gelt. Welke cooppenningen hij
comparant bekende ende verklaerde dat door de coperen den eersten met den laasten van hem en
huisvrouwe waeren voldaan ende betaalt; oversulx van voorschr. vierde part van het erve ende goed
Renger in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen gelegen, doende gerichtelijke cessie,
transport en overdragt aan gemelde koperen bij desen. Haer comparant en derselver kinderen en
erfgenamen daervan ontervende ende de coperen en derselver kinderen en erfgenamen daer wederom
aenervende bij desen. Met belofte om desen erfcoop ter allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor
alle evictie en opspraeke als landregtens is. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
nevens den comparant getekent en gesegelt.
Actum Goor den 13 may 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Rengerink en desselfs huisvrouwe
Anna Rengerink tutore marito. De welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en in goeden
gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Jan Roelevink mede
te Stokkum wonende een capitale somma van seven hondert car. gulden ad 20 st het stukke; welke
capitale somma sij comparanten beloven jaerlix en alle jaeren te verrenten met drie diergelijke guldens
van het hondert tot de effective aflosse en wederom gevinge toe; ende soo wanneer voorschr. capitael de
rentgeveren niet langer mogten willen houden of de rentheffer niet langer mogte willen laeten staan, sal
het den een den anderen een half jaer voor den verschijnsdag behoorlijk opseggen; komende het eerste
jaer interesse te verschijnen als heeden over een jaer, voor welke capitael en daerop te verlopen interesse
comparanten verbinden haer personen en goederen en tot een speciael hypotheecq en onderpand daervoor
stellende en verbindende bij desen haer eygen toebehorende vrije en allodiaele vierde part van het erve
en goed Rengerink onder desen weled gerichte van Kedingen in de boerschap Stokkum gelegen, soo als
hetselve op heden teste prothocolle door de edele Jan Heukelman aen comparanten is overgedraegen en tot
betalinge dier cooppenningen wegen voorschr. penningen mede sijn geemployeert ende gebruikt; ten
einde de rentheffer of derselver erfgenaemen in cas van misbetalinge, soo van capitael als interesse, sig
daer aen ten aller tijde cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende comparanten
ten dien einde van alle exceptien desen eenigsints contrarierende in specie van de exceptie van ongetelden
gelde. In waerheids oirconde hebbe ick verw. rigter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk de

comparanten dese ook mede hebben getekent of gehandmerkt, dog vermits geene zegel waeren hebbende
nog gebruikende, hebbe ick verw. richter opgemeld dese op derselver speciale versoek mede voor haer
gesegelt.
Actum Goor den 13 may 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen is Lucas Eeftink of Evertink uit Elsen. De welke
bekende ende verklaerde wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt
en deugdelijk schuldig te wesen aen desselfs broeder Jan Evertink een capitale somma van ses
hondert car. gulden ad 20 st het stukke. Met belofte om deselve jaerlix en alle jaeren te verrenten met
drie gulden en vijff stuivers van het hondert tot de effective en wederom gevinge en aflosse toe; welke ten
wedersijden sal vrij staan ten allen tijde te mogen geschieden mits daervan een half jaer voor den
verschijnsdag behoorlijke denunciatie gedaan wordende. En komende het eerste jaer interesse te
verschijnen als heden over een jaar. Voor welke capitael en daarop te verlopen interesse comparant
verbind sijn persoon en goederen en specialijk daar voor gerichtelijk verbindende en tot onderpand
stellende bij desen desselfs eygen toebehorende stukke land het Lenferink stukke genaemt groot ongeveer
een mudde gesaey, den Aeftink camp een half mudde gesaey en het Roesink stukke een schepel gesaey,
alle in den Elsener Esch gelegen. Voorts een en een half dagwerk hooyland in het Sumpel gelegen ende
nog een en een half dagwerk hooyland de Aeftink maate genaamt aen het Bovenholt in Elsenerbroek
gelegen. Voorts nog een seste part van de caterstede het Schreurs genaemt in Elsen gelegen, alle onder
dese weled gerichte van Kedingen, ten einde de rentheffer of derselver erfgenamen in cas van onverhoopte
misbetalinge, soo van capitael als interesse, sig daer aan ten aller tijden kost en schadeloos sullen kunnen
en mogen verhalen. Renuncierende ten dien einde comparant van alle exceptien desen eenigsints
contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder arg of list en in waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter dese getekent en gesegelt, gelijk den comparant desen ook mede
heeft getekent, dog geen zegel gebruikende op derselver speciale versoek door mij verw. richter mede
voor hem gesegelt.
Actum Goor den 15 may 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sij mevrouw Anna Margreta Klint weduwe van wijlen
de weled. heere Jacobus van de Water geassisteert met de ed. Arent Jalink als haer versogten en
toegelaten mombair. Ende bekende sij vrouw comparante met wijlen haer eheman voorn. op den 18 aug.
1753 verkoft te hebben aen Arent Kobbe en desselfs huisvrouwe Jenneken de caterstede de Kobberije
genaamt, soo en als deselve uit den boedel van wijlen den Hoog Wel Geb Gestr Heer Baron van Keppel
Heer van Stoevelaar hebben aengekoft; dat de cooppenningen door voorn. coperen ten vollen waeren
voldaan ende betaalt. Derhalven mevrouw compt. ter assistentie als vooren van voorn. caterstede de
Cobberije genaamt in de boerschap Harreke gerichts Kedingen gelegen in de beste en kragtigste forma
landregtens bij desen doende cessie, transport en overdragt aan ende ten behoeve van de coperen voorn.,
mevr. compt. haar en erfgenamen daar van ontervende ende de coperen Arent Kobbe en desselfs
huisvrouw en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met belofte van desen erfcoop, transport
en overdragt voor alle evictie en opspraeke te sullen staen wagten en waeren soo en als nae landregte
behoort. In waerheids oirconde hebbe ick verw. richter voorn. desen neffens mevrouw compt. en mombair
eygenhandig getekent en gezegelt.
Actum Goor den 17 may 1700 een en vijftig.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren Derk Welmers en Jan Closters
personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan te Rijt en desselfs huisvrouwe Geertruit Helmigs

tutore marito tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaarden nae ontfang van den eersten met
den laatsten cooppenning ter somma van vier hondert en vijff en negentig car. gulden vrij gelt,
gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen, gelijk also cederen, transporteren en overdragen
in en mits desen desselfs eygendoemelijke hooylant sijnde ongeveer vier dagwerk de Deele genaemt,
aan de eene sijde van het hooyland van Albert Lucas en aan de andere sijde aan het hooyland van Hendrik
Lammertink en Arent Sligtman mede de Deele genaamt onder Marculo gerichts Kedingen gelegen; en dat
aan handen en ten profijte van Jan Hidder en desselfs huisvrouw Aeltjen Kuiper en erfgenamen tot
Holten wonende. Waer comparanten erfgenamen daervan ontervende ende den coperen voorn. kinderen
en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop, transport en
overdragt ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht
is. Sonder arg of list in waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens de
comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Marculo den 1 juny 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Stoffer Cloots (Leusman) ende desselfs
huisvrouwe Tonnisken Cloots tutore marito uit de boerschap Beusbergen gerichts Kedingen woonachtig.
Ende bekenden sij comparanten voornoemt gefineert en opgenomen te hebben en deugdelijk schuldig te
weesen aan de edele vrouw Helena van Eyll weduwe Ribbius te Deventer woonachtig en desselfs
erfgenamen een capitale somma van vijff hondert gulden, segge een somma van 500 caroli gulden ad 20
st het stuk. Te verrenten tegens drie gulden en vijfftien stuivers van yeder hondert jaerlyx; wanneer de
rente alle jaeren promptelijk binnen het vierendeel jaers nae yeder verschijnsdag voldaen word bij
manquement van dien, sullen de rentgeveren gehouden en verpligt weesen in plaats van de boven
gespecificeerde beloofde rente vijf percent moeten betalen, verobligerende haer comparanten rentgeveren
verders alle lasten van 50e, 80e of 1000e pennink ook eenige andere beloftingen op het voren
verhypothiseerde als gemelt, komende tot haerer privativen laste te houden en vrouw renthefferse daervan
ter allen tijden te sullen libereren; sullende het eerste jaer interesse verschenen wesen als heeden over een
jaer ende soo vervolgens van jaer tot jaer tot de effective aflosse en wederomgevinge toe die ten
wedersijden sal vrij staen een half jaer voor den verschijnsdag te denuncieren ende op te seggen voor
welke voorschreven capitael ende te verlopene interesse de comparanten rentgeveren voornoemt
verbinden haer personen ende goederen ende tot een reel hypotheecq ende onderpand stellende haer
eygendoemelijke huis en hoff of gaerden gelegen in Beusbargen boerschaps Stokkum gerichts
Kedingen, liggende westwaards aen Wiemerinks gaerden, oostwaards aen Gelkinks camp en suidwaards
aen het gemeene veld. En nog een stuk bouwland groot ruim ses schepel gesaey gelegen onder het dorp
van Marculo in voornoemde gerichte, westwaards aan Meenderinks en oostwaards aen Arent Sligtman
sijn land. Ten einde vrouw renthefferse ende erfgenamen haer daer aen ten allen tijden in cas van
onverhoopte misbetalinge, soo wegens capitael als interesse, cost en schadeloos sullen kunnen en mogen
verhaelen. Renuncierende comparanten rentgeveren voornoemt van alle exceptien desen eenigsints
contrarierende ende in specie van de exceptien van ongetelden gelde. Sonder arg ofte list in waerheids
oirconde ten fine ende om te strekken na behoren, hebbe ick verwalter richter voornoemt dese nevens de
comparanten rentgeveren eygenhandig gesubscribeert ende dieselve geen zegel gebruikende, hebben
burgermr. Gerhard Hulsken in judicio gerequireerd desen voor beyde comparanten te zegelen soo sijn
edele dan ook gedaan heeft.
Actum Goor den 4 juny 1751.
Copia
Wij Burgermeesteren, Schepenen ende Raden der stad Deventer doen kond en certificeren mits desen dat
voor ons erschenen is doctor Andreas Arentsen als procurator, nevens Hendrik Hesselink over den boedel
van de heer Nicolaas van Boekholt. Welke bekende in de beste en bundigste forme rechtens
geconstitueert ende maghtig gemaakt te hebben, sulx doende in en mits desen, sijn mede curator Hendrik

Hesselink om uit comparants naam te erschijnen voor het gerigte van Rijssen en Holten of daar het
behoort en aldaer in de beste en bundigste forme reghtens transport en overdragt te doen aen Jan
Schuitert van het halve erve Boelink op de Borkel gelegen en van de caterstede de Trekop aan Hendrik
Trekop soo en in diervoegen als gemelde Nicolaas van Boekholt deselve besit, voor de cooppenningen
goeder betalinge te bedanken; en alles in desen te verrigten het geene nae landreghte vereyscht word en dit
alles met de clausule van goedkeuringe, schadelooshoudinge en andere als nae reghten. Sonder argelist en
in kennis der waarheid hebben wij dese met onse stadszegel doen zegelen en door een onser secretarien
betekenen.
Actum Deventer den 20 maart 1751.
Wij Burgermeesteren, Schepenen ende Raden der stad Deventer doen kond en certificeren hier mede dat
voor ons gecompareerd en erschenen sijn onsen mede rades vriend de heer Joan Arnold Rouse en desselfs
eheliefste vrouw Wilhelmina Catharina Rouse geboren Marienburg marito tutore. En bekende in de beste
en meest bundigste forma rechtens te constitueren en volmagtig te maken, sulx doende mits desen,
Hendrik Hesselink alhier woonagtig specialijk om met en neffens dr. A.H. Putman ingevolge
kerkenspraeken en geaffigeerde billetten tot Holten op den 1 april deses jaars 1750 te doen insetten en op
den 29 van deselve maand finaal te verkopen haar comparanten gedeeltens in de erven en goederen
Boelink, Borkend en Braakman of Hilbrandink, nae betalinge der cooppenningen quitantie te passeren
en vervolgens daar en soo het behoort, gerichtelijke cessie en overdragt te doen ende generalijk deser
saken halven alles te doen, te verrigten en werkstellig te maeken hetgeen moge vereischt worden; alles
met belofte van goedkeuringe. schadelooshoudinge en vorders gewonen clausulen rechtens. Zonder arg of
list en in kennisse der waerheid dese gegeven onder dese stadszegel en subscriptie eener onser secretarien.
Deventer den 28 maart 1750.
Weledele en Hoog Agtbare Heeren, Mijn Heeren Burgermeesteren, Schepenen en Raden der stad
Deventer.
Geven met alle soorte van respect en onderdanigheid te kennen de medicina doctor Andreas Arentsen en
Hendrik Hesselink in qualiteit als door Uw Edele Hoog Achtb aangestelde curatoren over Nicolaes van
Boekholt, hoe dat sij tot betalinge van de schulden van gemelde Nicolaes van Boekholt penningen nodig
hebbende wel geresolveert waeren met en nevens de heer burgermeester Joan Arnold Rouse en
rentmeester Adolph Hendrik Putman die de halfscheid van het erve en goed Boelink genaemt gelegen
op de Borkel onder Holten is toebehorende hetselve erve voor de andere halfscheid gemelte Nicolaes van
Boekholt en desselfs wijlen broeder den rentmeester Jan van Boekholt toebehorende, publijquelijk te
Holten in den Denneboom te verkopen met en nevens de caterstede den Trekop mede aldaar gelegen en
gemelte ontfanger Nicolaes van Boekholt en rentmeester Jan van Boekholt bestendig, wanneer op
voorschr. plaats ook nog andere goederen door welgemelte heeren Rouse en Putman souden worden
verkogt. Dat bij de penningen van de halfscheid van de oud ontfanger Boekholt gaerne souden gebruiken
tot betaling van schulden en die van de halfscheid van wijlen de rentmeester als met fidicomini ten profijte
van eerste remonstrants kinderen beswaart gelijk vermeld hoog achtb. bereeds gebleken en bekend is op
een secuire weyse bij de eerste gelegenheid te beleggen en de rentmr. dien den oud ontfanger Nicolaes van
Boekholt soo lange als in leven is te laeten genieten dog sulx niet validelijk vermogende te doen ...; uw
edelede hoog achtb. een ... en autorisatie ende sij egter van grote nuttigheid oordelen te sijn. Dat
voorschreven goederen tegelijk met die van de heeren Rouse en Putman te Holten worden verkogt, soo
sijn sij te rade geworden haer bij desen tot Uw Edele Hoog Agtbaere te keren en in alle onderdanigheid te
versoeken. Dat Uw Edele Hoog Agtb. haer supplianten tot voorschr. verkoop wil ten gelieven soo veel
nodig te autoriseren mitsgaders omdat gedeelte coopspenningen van de portie Nicolaes van Boekholt
meergemelt toekomende, sullen provenieren te employeren tot betalinge van sijn schulden en die van de
portie wijlen de rentmr. Joan van Boekholt hebbende toebehoort op een secure wijse te beleggen als
voorschr. Het welk doende.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor

de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Bruggink en Jan Coedijk
personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Hesselink tot Deventer wonende in qualiteit als
curator over den boedel van de heer ontfanger Nicolaes van Boekholt en als volmagtiger van sijn mede
curator de heer dr. Andreas Aersen luid procuratie op den 20 maart 1751 voor de Heeren van de
Magistraat der stad Deventer gepasseert als te samen bij apoinctement van den 24 april 1750 van den
Heeren van de Magistraat der stad Deventer tot volgende verkopinge geauthoriseert sijnde; voorts als
volmagtiger van de heer burgermr. Joan Arnold Rouse en desselfs eheliefste vrouw Wilhelmina Catharina
Rouse geboren Marienburg, luid volmacht op den 28 maart 1750 voor welgem. Heeren van de Magistraat
der stad Deventer gepasseert. Ende Claes van Cemna als volmagtiger van de heer dr. A.H. Putman luid
volmagt mede op den 29 maart 1751 voor dese melde Heeren van de Magistraat der stad Deventer
gepasseert welke volmagten in judicio gesien, gelesen en van waerde erkent ende nevens gemelde
authorisatie ten prothocolle van transporten in desen ed. gerichte geregistreerd. Bekenden en verklaerden
sij comparanten in hun voorschr. qualiteit om eene somma van seventien hondert gulden ad 20 st het
stukke aen haere principalen voorn. den eersten met den laasten ten genoegen ende te danke voldaen ende
betaalt ingevolge conditien en coopcedule van den 29 april 1750 relatio tot deselve gerichtelijk te cederen,
te transporteren ende over te dragen, gelijk alsoo gerichtelijk cederen, transporteren en overdragen bij
desen, de eerste comparant drie vierde parten ende de tweede een vierde part van het erve en goed Boelink
genaemt ende sulx met sijn lusten en lasten, raad en onraed daarop leggende soo en in diervoegen als
hetselven op voorschr. 29 april 1750 hebben verkoft, gelegen op de Borkel onder desen gerichte van
Kedingen ende dat aen handen ende ten profijte van Jan Schuitert junior tot Holten wonende, desselfs
huisvrouwe Berendina Ypelo ende derselver erfgenamen. Haer comparanten van gemelde erve ende
goed Boelink ontervende ende de koper, sijn huisvrouwe en erfgenamen daer wederom aenervende bij
desen. Met verdere belofte van het voorn. erve ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle
evictie en opspraeke als rechtens. Renuncierende comparanten van alle exceptien desen eenigsints
contrarierende. Sonder arg of list en in waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter dese neffens de
comparanten getekent en gesegelt.
Actum Rijssen den 9 juny 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Bruggink en Jan Coedijk
personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Hesselink tot Deventer wonende in qualiteit als
volmagtiger van de heer burgermr. Joan Arnold Rouse en desselfs eheliefste vrouw Wilhelmina
Catharina Rouse geboren Marienburg, luid procuratie op den 28 maart 1750 voor de Heeren van de
Magistraat der stad Deventer gepasseert ende Claas van Cemna als volmagtiger van de heer dr. A.H.
Putman luid procuratie op den 29 maart 1751 mede voor de Heeren van de Magistraat der stad Deventer
gepasseert; welke procuratien in judicio gesien, gelesen, van waerde erkent ende ten prothocolle van
transporten in desen weled. gerichte geregistreert. Ende bekenden sij comparanten in hun voorschr.
qualiteit om een somma van seven hondert en dertig gulden ad 20 st het stuk aan haere principalen
voorn. den eersten met den laasten ten genoegen ende te danke voldaen en betaalt ingevolge conditien en
coopcedule van den 29 april 1750 relatio tot deselve gerichtelijk te cederen, te transporteren ende over te
draegen, gelijk alsoo gerichtelijk cederen, transporteren en overdragen in en mits desen, yeder een vierden
part sijnde dit de halfscheid van het erve ende goed Borkent genaamt op de Borkel onder desen gerichte
van Kedingen gelegen. Ende sulx met sijn lusten en lasten, raed en onraed daerop leggende en wel soo en
in diervoegen als op voorschr. 29 april 1750 is verkoft geworden ende dat aan handen en ten profijte van
Willem Stam, desselfs huisvrouwe Geesken Nijlant en Willem Kotterman en desselfs huisvrouwe
Jenneken Harmsen. Haer comparanten daer van ontervende en de coperen, huisvrouwen en erfgenamen
daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop ten allen tijden te sullen staan wagten
en waeren voor alle evictie en opspraeke als rechtens is. Renuncierende de comparanten van alle exceptien
desen eenigsints contrarierende. Sonder arg of list en in kennisse der waerheid hebbe ick verwalter richter
dese nevens de comparanten getekent en gesegelt.
Actum Rijssen den 9 juny 1751.

Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Hidder en desselfs huisvrouwe Aeltjen
Kuypers tutore marito. Dewelke bekenden ende verklaerden nae ontfang van den eersten met den laasten
cooppenning ter somma van twee hondert car. gulden vrij gelt gerichtelijk te cederen, transporteren en
over te dragen, gelijk alsoo gerichtelijk cederen, transporteren en overdragen in en mits desen, haar
eygendoemelijke stukke bouwland ongeveer een half mudde gesaay sijnde tiendbaar tusschen Cuipers
en Ovinks land in den Marculoschen Esch gerichts Kedingen gelegen. En dat aen handen en ten profijte
van Jan Brinkers en desselfs erfgenamen. Haar comparanten en erfgenamen daervan ontervende ende de
cooper voorm. en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met belofte om desen erfcoop ten allen
tijden te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. Sonder arg of
list in waerheids kennisse hebbe ick verwalte richter dese eygenhandig getekent en gesegelt, gelijk de
comparanten ten desen ook eygenhandig hebbe getekent, edog geen cachet hebbende hebbe ick verw.
richter op derselver speciale versoek dese mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 16 juny 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren Jurriaen Jalink en Gerrit ten Zijthoff
personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Willem Lammertink en desselfs huisvrouwe Jenneken
Ribbers tutore marito op het erve ende goed Oonk in de boerschap Elsen gerichts Kedingen wonende.
De welke bekenden ende verklaerden met vrijen wille en voorbedagten rijpen beraede aan haar
schoonzoon Jan Wolters en dogter Berendina Oonk eheluyden tutore marito hier ende present, sonder
eenige de minste reserve overgegeven en gecedeert te hebben, sulx doende in en mits desen, de halve
plaatse of bouwinge van het erve en goed Oonk voorgem., mitsgaders de halve paerden, beesten, inninge
des huysses, waegens, ploegen, niets in het groote oft kleine uytgesondert; voorts de halve opkomsten van
haer comparanten eygen toebehorende stukke land het Aftink stukke genaemt in den Elsener Esch en
halve opkomsten van de soogenaemde Nijemaete mede in Elsen gelegen. Voorts cederen, transporteren en
overdragen sij comparanten bij aan voorschr. haar schoonzoon en dogter om nae haar comparanten beyder
overlijden eerst te aanvaarden als willende de jaarlixe opkomsten daarvan der tijd haerer levens voor haar
behouden ende in cas van overlijden van een van beide de langstlevende, deselve sal behouden haar
eygendoemelijke stukke land het Aftink stukke genaemt en de Nijemaete voorschr. Voorts een stukke
bouwland sijnde twee schepel gesaey in den Noordesch en het halve Haverland genaemt waervan compt.
broeder Egbert Lammertink de wederhelfte heeft agter het Keppels beyde onder Marculo gelegen, mits
dat hij Jan Wolters en desselfs huisvrouwe Berendina Oonk daaruit voldoen ende betalen aan comparanten
jongste dogter Hendrina Oonk, soo voor haer vaderlijke als moederlijke goed wanneer sij koomt te
trouwen of haere mondige jaeren heeft, de somma van agthondert en vijftig car. gulden, een koe, een gust
beest, kist en kussenvullinge met een nieuw kleed, soo en als haer suster Berendina Oonk getrokken en
genoten heeft. Voor welke agthondert en vijftig car. gulden, koe, etc ter tijd dat worden voldaan de
voorgem. Nijenmate en Aftink stukke allen sijn en blijven verbonden. Voorts is gecondemneert dat
wanneer Berendina Oonk dat God lange behoede mogte komen te sterven, hij Jan Wolters in dien val met
believen van sijne land heeren weder op het erve Oonk sal kunnen en mogen trouwen. Hebbende de
laatste comparanten egtelieden sig dit alles volkomen laeten welgevallen en op voorschr. conditie dit
transport en cessie aengenomen, alles ter goeder trouwe en onder afstand van alle exceptien in specie die
van cessie over de helft en dat generale renunciatie geen plaats heeft, tensij speciale voorgae en onder
verband als nae rechten. In waerheids oirconde hebbe ick verw. richter dese getekent en gesegelt, gelijk de
comparanten dese mede hebben getekent of gehandmerkt en door mij verw. richter op derselver speciale
versoek mede voor haer gesegelt.
Actum Goor den 18 juny 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor

de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen is Herman Lindenbarg tot Laeren wonende als
erfgenaam van sijn vader Jan Lindenbarg. De welke bekende en verklaerde dat gem. wijlen sijn vader
op den 18 may deses jaers 1751 voor een somma van drie hondert car. gulden vrij gelt heeft verkoft sijn
eygendoemelijke vierde part hooyland het Koeversbroek genaamt in het Markeler Broek langs
Bruekinkbroek onder Marculo gerigts Kedingen gelegen met sijn regt en geregtigheden vrij en onbeswaert
als alleen heeren lasten en sulx aan en ten behoeve van Roelof Aeselerman (Aalderink) en desselfs
huisvrouwe Jenneken Aeselermans en Garrit Venneman en desselfs huisvrouwe Maria Jansen
Goorman, te samen in Verwolde woonagtig; dat aan hem comparant door gem. cooperen voorschreven
cooppenningen ten vollen ende te danke waeren voldaen en betaalt. Doende derhalven hij comparant van
voorgem. vierde part hooyland in de beste en kragtigste forma rechtens bij desen cessie, transport en
overdragt aen en ten profijte van voorschr. cooperen van het selve van nu af aen te mogen besitten als vrij
eygen hooyland. Hem comparant, kinderen en erfgenamen daervan ontervende ende de coperen, kinderen
en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met belofte van desen erfcoop, transport en overdragt
ten allen tijden te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als rechtens is. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. desen getekent en gesegelt en heeft den comparant
de ed. Jurriaen Jalink in judicio gerequireerd dese voor hem te tekenen en te zegelen, gelijk sijn edele dan
ook gedaan heeft.
Actum Goor den 25 juny 1751.
Copia
Ick Arnold Westenberg wegens Hooger Overigheid in deser tijd Scholtus van Holten en Bathman en
voormaels Scholtus van Raelte in desen; certificere bij desen dat voor mij en naebenoemde keurnoten in
den gerigte erschene is de Hoog Wel Geb Heer Baron Bentinck tot Schoonheten welke verklaerde in de
beste en bundigste forma regtens te constitueren en volmagtig te maeken, sulx doende bij desen, Hendrik
Swiers oud burgermeester tot Diepenheim om uit haer constituantens name te verschijnen voor het gerigt
vn Kedingen en aldaar te doen cessie en overdragt aen Jan Hidder en derselver erfgenamen van een
hooymaete het Slag genaamt gelegen aen den Markelsen dijk tusschen Breukink en Roesink slag en sulx
nae sijn regt en geregtigheid waervan de volle cooppenningen aen den heer constituant sijn voldaan en
betaalt. Met belofte als nae landregte, met belofte van goedkeuringe en schadeloos houdinge en verdere
gemeene clasulen nae regte bekend.
Daar dit alsoo geschiede waeren met mij aen en over als keurnoten de heer dr Jacob Sprakel en Lambert
Jansen Volbrink.
Raalte den 8 juny 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen is de ed. Hendrik Zwiers oud burgermeester tot
Diepenheim in qualiteit als volmagtiger van de Hoog Wel Geb Gestr Heere Baron Bentinck Heere van
Schoonheten luid procuratie op den 8 juny deses jaers 1751 voor de weled heer Arnold Westenberg
verwalter scholtus van Raalte en keurnoten de heer dr. Jacob Sprakel en Lammert Jansen Volbrink op
comparant gepasseert, deselve in judicio gesien, gelesen en van waerden erkent ende ten prothocolle van
transporten in deser weled gericht geregistreert; uit kragte van de welke hij comparant bekende ende
verklaerde voor een somma van drie hondert car gulden vrij gelt aan sijn heer principael ten vollen
voldaan, gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen, gelijk doet in en mits desen, een
hooymaete het Slag genaemt aan den Markelsen dijk tussen Breukink en Roesinks slag onder desen
weled gerichte van Kedingen gelegen en sulx met haer lusten en lasten, raad en onraad daarop leggende
ende dat aan handen ende ten profijte van Jan Hidder, desselfs huisvrouwe Aeltjen Cuypers en
erfgenamen. Hem comparant daervan ontervende en de koperen en haer erfgenamen daar wederom
aenervende bij desen. Met belofte om desen erfcoop ter allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor
alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. In waerheids kennisse hebbe ick verw. richter voorn. dese

neffens den comparant getekent en gesegelt.
Actum Goor den 12 july 1751.
Copia
Compareerde voor mij Peter Wesselman vice Rigter des Rigterampts Nijebraek en onder benoemde
schepenen den Hoog Wel Geb Heer Johan Otto van Broekhuysen Heer tot den Sonneberg Capitain
ten dienste deser landen en de Hoog Welgeboren Vrouw Margareta Elisabeth op den Bergh desselfs
eheliefste marito tutore. Ende verklaerden in de beste bestendigste forme regtens te constitueren en
volmagt te maeken, doende sulx kragt deses, den heer Jurriaan Jalink om namens de Hoog Wel Geb
compt. ter profijte van de heer Joan Jalink een obligatie te passeren en deselve te tekenen ter summa van
drie hondert vijff en twintig caroli gulden tegens drie en een halve gulden percent sjaers te verrenten en
waaervan het eerste jaer rente sal verschenen sijn op primo january 1752; als mede voorgemelte capitaal
en te verschijnen renten tot een speciael hypotheecq en onderpand stellen haar Hoogwelgeb halve erve
Groot Looker genaamt gelegen in den Ampte van Kedingen buurschap Harke. Ende sulx ten
prothocolle te doen registreren en daer omtrent verder te doen wat nae de natuire der saaken nodig sal
bevonden worden te behoren en de Hoogwelgeb comparanten selfs present sijnde, soude kunnen of mogen
doen als haar tot het eene of andere nadere of speciaelder volmagt dan dese mogte gerequireerd worden;
de welke de Hoogwelgeboren compt. alhier voor geinsereerd willen gehouden hebben, onder belofte van
ratihabitie en indemniteit. Aldus gedaan en gepateert voor mij vice rigter ende schepenen Hermen Everts
en Jan Jansen die dese neffens mij hebben betekent en door mij bezegelt.
Actum Nijebroek op den 4 juny 1751.
Ick Roelof Baron van Hoevell Heere van Nienhuys en wegens Hoger Overigheid Richter van Kedingen
doe cond en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten als Berent Jan Knape en Berent ten Caaate
personelijk in den gerichte gecompareerd ende erschenen sij de ed. Jurrien Jalink als volmagtiger van de
Hoogwelgeboren Heere Joan Otto van Broekhuisen Heer tot den Sonnenberg Capitain ten dienste
deser landen en de Hoogwelgeb Vrouw Margareta Elisabeth op den Bergh desselfs eheliefste, luid
procuratie op den 4 juny deeses jaers 1751 voor Peter Wesselman vice rigter des rigterampts Nijebroek en
Harmen Evers en Jan Jansen schepenen, door gem. heer en vrouw op comparant gepasseert, deselve in
judicio gesien, gelesen en van waerden erkent. En bekende hij comparant namens sijn heer en vrouw
principalen voorn. wegens salarisen, verschot opregt en deugdelijk schuldig te weesen aen de heer Joan
Jalink procureur tot Goor wonende, een capitale somma van drie hondert en vijff en twintig car
guldens van twintig stuivers het stuk. Belovende in sijne voorverhaalde qualiteit dese f 325 gulden te
verrenten tegens drie en een halve gulden van het hondert jaerlix waervan het eerste jaer verschenen sal
sijn op primo january 1700 twee en vijftig en soo vervolgens tot de effective aflosse toe, die jaerlix en alle
jaeren sal kunnen en mogen geschieden wanneer de loskunde een half jaer voor den verschijndag sal sijn
gedenuncieert ende gedaan. Wanneer dit capitael met de agterstedige renten van dien aan den rentheffer of
sijn recht hebbende sal moeten worden erlegt en voldaan voor de naekominge en sekerheid van welken
allen hij comparant uit kragte van voorgem. procuratie niet alleen verbind sijn principalen personen en
goederen in het generaal, maer ook tot een speciael hypotheecq en onderpand steld sijn principalen halve
erve ende goed Groot Looke genaamt, met alle desselfs recht en geregtigheid, ap en dependentien van
dien, sijnde vrij en allodiael goed, sodanig als in desen richterampte van Kedingen buirschap Harke
gelegen is. Ende sulx ten einde de rentheffer of derselver rechthebbende in cas van onverhoopte
misbetalinge sig daer aen soo wegens capitael als alle verschenen renten van dien, kost en schadeloos sal
konnen of mogen verhalen; onder renunciatie van alle exceptien, beneficien en privilegien regtens desen
eenigerhand manieren contrarierende, speciael van ongetelden gelde ende dat generale renunciatie van
geener waerden sij ten waere speciale voorginge. Sonder arg of list en in kennisse der waerheid hebbe ick
richter voorn. dese neffens den comparant in sijn gemelde qualiteit getekent en gesegelt.
Actum Goor den 24 july 1700 een en vijftig.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor

de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen is Lucas Evertink uit de boerschap Elsen. De welke
bekende ende verklaerde wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt
en deugdelijk schuldig te wesen aan Derk Lietink (Mensink) en desselfs huisvrouwe Jenneken Lietink
in het Elsenerbroek wonende, een capitale somma van een hondert car gulden ad 20 st het stuk. Met
belofte om het jaerlix en alle jaar te verrenten met drie gulden tot de effective wederomgevinge en aflosse
toe; welke ten wedersijden sal vrij staan ten allen tijde te mogen geschieden mits de eene den anderen een
half jaar voor den verschijnsdag daervan behoorlijke opsage doende en komende het eerste jaar rente te
verschijnen als heden over een jaar. Voor welke capitale somma en daar op te verlopen interesse
comparant verbind sijn persoon en goederen ende specialijk tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand
daer voor stellende en mits desen verbindende desselfs eygendoemelijke een en een halff dagwerk
hooyland de Aftinkmaete genaamt gelegen aan het Bovenbelt en met de eene sijde langs Gerrit Lietink
maete en het Elsenerbroek onder desen weled gerichte van Kedingen. Ende vermits comparant gemelde
hooyland bereeds op den 15 may deses jaers ten prothocolle mede aan desselfs broer Jan Evertink of
Eeftink heeft verbonden; soo is gemelde Jan Evertink of Eeftink op heden mede in den gerichte
gecompareerd de welke bekende ende verklaerde in en mits desen van gemelde aen hem verbondene
hooyland af te sien, deselve van het daer opleggende verband te ontslaan en houdende als of niet was
geschiet, ten einde de renthefferen of derselver erfgenamen in cas van onverhoopte misbetalinge, soo van
capitael als daer op te verlopen renten, sig daer aen ten allen tijden cost en schadeloos sullen kunnen en
mogen verhalen. Renuncierende comparant ten dien einde van alle exceptien deser eenigsints
contrarierende ende de eerste comparant in specie mede van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder arg
of list en in waarheids oirconde hebbe ick verw. richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk de
comparanten desen ook mede hebben getekent, dog geen zegel hebbende heeft de ed. Wolter Jalink op
derselver speciale versoek dese mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 30 july 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. dr. Jan Hendrik Moiderman en
Wolter Jalink personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Arent Kobbe voor hem selfs en als vader en
wettige voogt van sijn minderjaerige kinderen; voorts Arent Reindes en desselfs huisvrouwe Hendrine
Kobbe dogter en schoonzoon van gemelde Arent Kobbe. De welke bekenden ende verklaerden
ingevolge coopcedule in dato den 9 april deses jaars 1751 verkoft te hebben aan Harmen Vinkers en
desselfs huisvrouwe Harmken Immink, haer eygen toebehorende caterstede de Cobberije genaemt in
de boerschap Harke onder desen weled gerichte van Kedingen met en neffens een mudde land den
Bisschop genaamt aldaar mede gelegen en dat voor een somma van vijff hondert en negen en negentig
car gulden vrij gelt en dat door de coperen aan haar verkoperen voorschr. cooppenningen ten genoegen
ende te danke waeren voldaan en betaalt. Oversulx sij comparanten van voorschr. caterstede de Cobberije
en mudde land den Bisschop met derselver oude en nieuwe rechten en geregtigheden in en mits desen
doende gerichtelijke cessie, transport en overdragt aen en ten profijte van voorgemelde coperen. Haar
comparanten, kinderen en erfgenaemen daervan ontervende en de coperen, kinderen en erfgenamen daer
wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop ten allen tijde te sullen staan wagten en
waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. Sonder arg of list en in waerheids oirconde
hebbe ick verw. richter voorn. dese getekent en gesegelt ende vermits comparanten schrijvens onervaeren
en geen zegel hebbende nog gebruikende waeren, heeft de ed burgmr. Jacob Bruins als hier toe specialijk
van de comparanten versocht sijnde, dese voor haar te samen getekent en gesegelt.
Actum Goor den 5 augusti 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren pr. Jacob Bruins en Jurriaen Jalink
personelijk gecompareerd ende erschenen is Gerrit Hendrik Gorkink tot Marculo wonende. De welke
bekende ende verklaerde in de maand october 1746 verkoft te hebben aan Albert Lucas mede tot Marculo

wonende den soogenaemden Gijselkamp, met de eene sijde aen Volkerink sijn land zuidwaards en met
de andere sijde langs den Kerkenmeyer sijn land noordwaerds met het eene einde aen den camp van Ovink
oostwaards en met het andere einde aen het land van Arent Rijtmans in den selven camp westwaards,
gaende de weg nae en van desen verkoften kamp over het land van Arent Rijtmans onder Marculo gerichts
Kedingen gelegen, sijnde vrij en allodiael uitgesondert heeren lasten en dat voor een somma van
seshondert car. guldens vrij gelt en dat door den cooper Albert Lucas die cooppenningen met den
interesse van dien aen hem comparant ten vollen ende te danke waeren voldaen en betaalt. Oversulx
comparant van voorschr. Gijselkamp bij desen doende gerichtelijke cessie, transport en overdragt aen ende
ten profijte van gemelde cooper Albert Lucas. Hem comparant dar van ontervende en de cooper, kinderen
en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop ten allen tijden te
sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als ercoops recht is, id informa amplissima
en waarvoor door comparant ook al bereeds op den 14 july dese jaers 1751 ten aller overvloede is
verbonden en tot onderpand gesteld sijn eygendoemelijke land, de halve Bosmate genaamt mede onder
Marculo gerichts Kedingen gelegen; relatio tot het prothocol van contentieuse saeken van desen weled
gerichte van Kedingen. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens den
comparant eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 4 augusti 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. dr. Jan Hendrik Moiderman en
Wolter Jalink personelijk gecompareerd en erschenen sijn Jan Huiskes (Ligtenberg) en desselfs
huisvrouwe Berendina Huiskes (Kruders) tutore marito in Elsen wonende. De welke bekenden ende
verklaerden ingevolge coopcedule van den 8 juny deses jaars 1751 verkoft te hebben aan Jan Plasman
haer eygen toebehorende vrije en allodiale sesde part van de caterstede Plasmans genaamt in de
boerschap Elsen onder desen weled gerichte van Kedingen gelegen en dat voor een somma van sestig
car. gulden vrij gelt en dat door den cooper voorn. aan haer den vollen kooppenning ten genoegen en te
danke was voldaan en betaalt. Oversulx comparanten bij desen doende gerichtelijke cessie, transport en
overdragt van voorschr. sesde part van de caterstede Plasmans met derselver recht en geregtigheden en dat
aen handen en ten profijte van gem. cooper Jan Plasman. Haar comparanten, kinderen en erfgenamen
daervan ontervende ende de cooper en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om
desen erfcoop ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als
landrechtens is. In waerheids oirconde hebbe ick verw. richter voorn. dese getekent en gesegelt, dog
vermits comparanten schrijvens onervaeren en geen zegel gebruikende waeren, heeft de ed burgmr. Derk
Harmen van Assen op derselver speciale versoek dese voor haar getekent en gesegelt.
Actum Goor den 5 augusti 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. dr. Jacob Bruins en Jurriaen
Jalink personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Sligtman en desselfs huisvrouwe Aeltjen
Boelink tutore marito tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en
in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aen de weled.
vrouw Maria Quakkelstein vrouw van de heer Joan van Bruinenborg en derselver erfgenamen, een
capitale somma van vier hondert car. guldens ad 20 suivers het stukke. Welke capitale somma sij
comparanten beloven jaerlix en alle jaeren tot de volkomen wederomgevinge toe, te verrenten met drie en
een halve gulden van het hondert. Ende soo het de renthefferse of derselver erfgenamen de rentgeveren
niet langer gelieven te laeten staan of houden, sullen het den een den anderen alsdan een half jaar voor de
verschijnsdag denuncieren en opseggen en welke verschijnsdag staat te vallen als heden over een jaar en
soo vervolgens alle jaer. Voor welke lening of capitael en daarop te verlopen interesse sij comparanten
verbinden haar personen en goederen en speciael daarvoor gerichtelijk verbindende en tot onderpand bij
desen stellende haer eygen toebehorende stuk land den Wijmerink gaarden genaemt onder Marculo
kennelijk gelegen, groot ongeveer vier schepel gesaay met de groengrond daarbij behorende en met

het huis daar op staande en verdere regt en geregtigheden op heden door Arent Sligtman en desselfs
huisvrouwe Geertjen Sligtman (Nieuwenampsen) aan comparanten volgens vertoonde acte voor een
kintsgedeelte gecedeert en overgedragen, ten einde de vrouw renthefferse of derselver erfgenamen in cas
van omverhoopte misbetalinge, soo van capitael als te verlopen interresse, sig daar aen ten allen tijde kost
en schadeloos sullen kunnen mogen verhalen. Renuncierende comparanten ten dien einde van alle
exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende en in specie vaan de exceptie van
ongetelden gelden. In waerheids kennis hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt,
gelijk de comparant dese mede eygenhandig heeft getekent en comparantinne als schrijvens onervaeren
sijnde eygenhandig gehandmerkt, dog beide geen cachet hebbende heb ick verwalter richter op derselver
versoek dese mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 20 november 1751.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen is Hendrik Haykers uit de boerschap Elsen. De welke
bekende ende verklaerde op den 30 december laastleden verkoft te hebben aan Berent ten Zijthoff een
vierde part van seven twee en dertigste parten(!!), soo verdeelt als onverdeelt, van het erve ende goed
Vrielink genaamt in de boerschap Harke onder desen weled. gerichte gelegen, sulx met sijn lasten en
lusten en dat voor een somma van een hondert en twee en tagentig car. gulden en vijftien stuiver vrij gelt.
Welke cooppenningen door gemelde cooper aan haer comparant ten vollen waeren voldaan ende betaalt.
Oversulx comparant van voorschr. vierde part van seven en twee en dertigste parten van het erve en goed
Vrielink, bij desen doende gerichtelijke cessie, transport en overdragt aen ende ten profijte van gem.
cooper Berent ten Zijthoff, desselfs huisvrouwe Johanna ter Weele, derselver kinderen en erfgenamen.
Haer comparant, kinderen en erfgenamen daarvan ontervende ende de cooperen, kinderen en erfgenamen
daar wederom aenervende mits desen. Met belofte om desen erfcoop ten allen tijden te sullen staen wagten
en waeren voor alle evictie en opspraeke als rechtens is. Renuncierende comparant ten dien fine van alle
exceptien desen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. In waerheids
oirconde hebbe ick verw. richter voorn. dese getekent en gezegelt, gelijk de heer Wolter Pothof secretaris
der stad Goor als door comparant voor hem te tekenen en gequalificeerd sijnde, dese mede heeft getekent
en gesegelt.
Actum Goor den 21 januar 1752.
Copia
Wij Burgermeesteren Schepenen ende Raaden der stad Deventer doen cond en certificeren mits desen dat
voor ons personelijk gecompareerd ende erschenen sijn de eerwaarde Hendrik Knuppel predicant tot
Olst voor sig selven en de eerwaarde heer Hendrik Willem van Marle predicant in Colmschate als
last en procuratie hebbende met magt van substitutie van Hendrik Vosseman, Johannes Gerhard
Grootvelt en Johanna Lindeman egteluiden, uitwijsens de volmagt daarvan voor Burgermeesteren en
Regeerders der stad Amsterdam den 11 sept. 1749 gepasseert, gesien, gelesen en van waarden erkent. De
welke bekenden in de beste en bestendigste forma rechtens te constitueren, te substitueren ende volmagtig
te maken, sulx diende mits desen, den eerwaarden Fredrik Hendrik Monhemius predicant tot Goor,
speciaal om aen Berent ten Zijthoff tot Goor landregtens en costume locaal te cederen, te transporteren en
over te dragen een agste part en drie vierde parten van het erve en goed Vrijelink in den gerichte van
Kedingen buurschap Hercke in sijn bekende bepalinge gelegen, sijnde vrij allodiaal goet edog beswaart
met een uitgang aan de kerk van Marculo en den tienden grof en smal; wijders in het generaal daar
omtrent alles te doen en te verrigten wat comparanten, selfs present sijnde, souden kunnen, mogen of
moeten doen oft haar daar sal ook naarder en speciaal der magt als in desen vermelt mogte worden
gerequireerd; dewelke bij kragt deses mede wel expresselijk wilden hebben verleent. Alles met belofte van
goedkeuringe, schadelooshoudinge en verdere gewoone clausulen en beneficien van regten. Zonder arg of
list en in waarheids kennis hebben wij desen met onse stadszegel en subscriptie van een onser secretarien
laeten bevestigen.

Binnen Deventer den 25 january 1700 twee en vijftig.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen is de Eerwaarde Heer Fredrik Hendrik Monsemius
predicant tot Goor in qualiteit als volmagtiger van de eerwaarde Hendrik Kluppel predicant tot Olst en
gesubstitueert ad hune actum van de eerwaarde Hendrik Willem van Marle predicant in
Colmschaete als last en procuratie hebbende van Hendrik Vosseman, Johannes Gerhard Grootveld
en Johanna Lindeman egteluiden, uitwijsens de volmacht daarvan voor Burgermeesteren Schepenen en
Raden der stad Deventer den 25 january 1752 op comparant gepasseerd, deselve gesien, gelesen en van
waarden erkent ende ten prothocolle van transporten van desen weled. gerichte van Kedingen geregisteert.
Uit kragt van welke hij heere comparant tekende ende verklaerde gerichtelijk te cederen, te transporteren
en over te dragen, sulx doende mits desen, een agste part en drie vierde parten van het erve en goed
Vrijelink in de boerschap Harke onder desen gerichte van Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen;
sijnde vrij allodiaal goed edog beswaart met een uitgang aan de kerk van Marculo en den tienden grof en
small en sulx aen handen en ten profijte van de coperen Berent ten Zijthoff, desselfs huisvrouwe
Johanna ter Weele en derselver erfgenamen. Comparant gemeld sijn principalen en erfgenamen daar van
ontervende en gemelde coperen en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met belofte om dese
erfcoop, transport en overdragt ten allen tijden te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en
opspraeke als erfcoops recht is. Sonder arg of list en in waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter
voorn. dese nevens den heer comparant predicta qualitate getekent en gesegelt.
Actum Goor den 28 january 1700 twee en vijftig.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Berent Reeff en desselfs huisvrouwe Hendrina
Aelberink tutore marito. De welke bekenden ende verklaerden voor een somma van een hondert en drie
en twintig gulden vrij gelt bij haer ten vollen ende te danke ontfangen, gerichtelijk te cederen, te
transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen, drie schoft daags hooyland het Sumpel
genaemt gelegen langs het land van Philipsborg in het Elsenerbroek onder desen weled gerichte van
Kedingen, waervan Wolters de wederhelfte heeft; ende sulx aen handen ende ten profijte van de cooper
Frerick Boom. Haar comparanten, kinderen en erfgenamen daervan ontervende en de coper voorn. en
derselver erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop ten allen tijden
te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. In waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk de comparanten dese ook
hebben getekent of gehandmerkt, dog geen cachet hebbende op derselver versoek door mij verwalter
richter mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 24 februar 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Lammertink en desselfs huisvrouwe
Grietjen Lammertink tutore marito. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in
goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan de ed. Coenraed
ter Swaak en desselfs huisvrouwe Anna Margareta Soetmuller een capitale summa van twee hondert
car. gulden ad 20 st het stukke; welke somma comparanten beloven jaerlyx en alle jaar te verrenten met
vier diergelijke gulden van het hondert tot de effetuele aflosse en wederomgevinge toe, waervan de opsage
ten wedersijden sal vrij staan een half jaar voor den verschijnsdag te mogen en te moeten doen komende,
het eerste jaar interesse te verschijnen als heden over een jaar. Voor welke capitale somma voorschreven
en die daarop te verlopen interesse comparanten verbinden haar personen en goederen specialijk daarvoor
gerichtelijk verhypothiseren en tot onderpand stellen haar eygen toebehorende land het Hulsbeeken

land genaemt, ruim vijff schepel gesaay in sijn bekende bepalinge voor het olde huis (Hulsbeke) onder
Marculo deses gerichts Kedingen gelegen, ten einde de renthefferen of derselver erfgenamen in cas van
onverhoopte misbetalinge, soo van capitael als interesse, sig daer aen ten aller tijden kost en schadeloos
sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende comparanten ten dien einde van alle beneficien en
exceptien desen eenigsints contrarierende als meede van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder arg of
list in oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk
comparanten dese ook mede hebben getekent of gehandmerkt dog geen cachet hebbende nog gebruikende
door mij verw. richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 10 april 1752.
Copia
Ik Art Brouwer in den tijd verwalter scholtes van Olst doe kond en certificere kragt deses dat voor mij en
ceurnoten welke waren Derk Hendriks en Hendrik Gosens personelijk in desen edele gerigte erschenen
sijn de Hoog Wel Geb Gestr Heer Hendrik Casimir Baron van Voorst en sijn Hoog Wel Geb
gemalinne Vrouw Ida Charlotta Baronnesse van Ittersum, Heer en Vrouw van Aversbergen marito
tutore. Welke verklaerden geconstitueert en volmagt gemaakt te heben, sulx doende kragt deses,haeren
broeder den Hoog Wel Geb Gestr Heer Wilhelm Baron van Ittersum Heer van den Oosterhof, speciael
omme te mogen verkopen den heer en vrouw constituentens erven Aelbringen genaemt onder Rijssen in
de boerschap Elsen gelegen. Daarvoor de penningen te ontfangen, te quiteren ende aen cooper off
cooperen in vollen eygendom over te dragen en wijders daer omtrent alles te doen en verrigten wat den
saeken nooddruft verder sal komen te vereisen en zij heer en vrouw constituenten, selfs present sijnde,
souden kunnen mogen of moeten doen. Alles met belofte van goedkeuringe schadelooshoudinge en alle
verdere calusulen van regte nootsaakelijk. Sonder argelist in kennisse der waerheid hebbe ik verwalter
scholtes voornoemt dese getekent en gezegelt.
Actum Olst den 11 april 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijk
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is de Hoog Wel Geb Gestr Heere Wilhelm Baron van Ittersum
Heer van den Oosterhoff, als volmagtiger van de Hoog Wel Geb Gestr Heer Hendrik Casimir Baron
van Voorst en sijn Hoog Wel Geb gemalinne Vrouw Ida Charlotta Baronnesse van Ittersum, Heer
en Vrouw van Eversbergen, luid volmacht op den 11 april 1752 voor de heer Arent Brouwer verwalter
scholtes van Olst en ceurnoten op hem heere comparant gepasseerd, deselve in judicio gesien, gelesen van
waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregistreerd. Ende bekende hij heere
comparant op den 25 maert deses jaars 1752 verkoft te hebben aan Jan Dikkers en Jan Brouwer de
beyde erven en goederen de Aelberinks genaemt onder desen weled gerichte van Kedingen in de
boerschap Elsen gelegen, voor de somma van twee duisent en twee hondert gulden ad 20 st het stukke
ende sulx vrij en allodiael exempt heeren lasten en tiende waermede dese erven beswaert sijn. Welke
cooppenningen hij heere comparant bekende ende verklaerde dat aan hem den laatsten met den eersten
sijn voldaan ende betaalt. Oversulx hij heere comparant van voorschr. erven en goederen Aelberink
genaamt bij desen met derselver hooge en lage landerijen, oude regt en geregtigheden, ap en dependentien
van dien aen gemelde Jan Dikkers, desselfs huisvrouwe Derkjen Hermelink en Jan Brouwer, desselfs
huisvrouwe Fenneken Dikkers en derselver erfgenamen, doende gerichtelijke cessie, transport en
overdragt; hem heere comparant daer van ontervende ende gemelde coperen, huisvrouwen en erfgenamen
daer wederom aenervende bij desen. Met belofte om dese cessie, transport en overdragt ten allen tijde te
sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is, id informa amplissima.
In waerheids oirconde hebbe ick verw. rcihter voorn. dese nevens den heere comparant getekent en
gesegelt.
Actum Rijssen den 12 april 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor

de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Vrijlink en desselfs huisvrouwe
Mechteld Boerkamp tutore marito. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge coopcedule de dato
den 13 januar deses jaers 1752 voor de somma van een hondert en vijftien car. gulden vrij gelt bij haar
comparanten ten vollen ende te danke ontfangen, gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te
dragen, sulx doende in en mits desen, een sesde part van den sogenaemden Wennink of Borgescamp
groot ongeveer twee schepel gesaey en tiendbaar aan den Hagenvoorde, in sijn bekende bepalinge met de
een sijne aan het boerhekke langs den gemeenen weg en met de andere sijde langs Leeferink sijn
leemakker in den Stokkumeresch onder desen weled gerichte gelegen. Ende sulx aen handen ende ten
profijte van de coper Jan Loink junior. Haer comparanten, kinderen en erfgenamen daervan ontervende
ende de coper Jan Loink junior en derselver erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met belofte
om dese cessie, transport en overdragt ten allen tijde te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en
opsprake als erfcoops recht is. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter
voorn. dese neffens de ed. Jurriaen Jalink op comparanten versoek in judicio, vermits selfs niet schrijven
kunnen nog zegel gebruiken, getekent en gezegelt.
Actum Goor den 15 april 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Kloeken en Geesken Juurling ehel., sij met
haeren eheman voornoemt als momber geassisteert. Ende bekenden sij comparanten wegens opgenomene
en wel ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuildig te sijn aan de heer Hendrik Gerhard Jordens
burgermeester der stad Deventer en desselfs ehevrouw Agatha Aleida van Munster en beider erven
een capitale somma van een duisent car. guldens, segge 1000 gls, ad twintig st het stuk. Welke sij
comparanten beloven te verrenten jaerlix en alle jaer met vier en een halve diergelijke gulden van yeder
hondert, edog de rente binnen een vierendeel jaars na de verschijndag betaalt wordende met vier guldens
van yeder hondert kunnen volstaan en sal het eerste jaar rente verschenen sijn op den eersten april 1700
drie en vijftig en soo van jaer tot jaer te continueren tot de werkelijke aflosse toe, die ten wedersijden sal
vrij staan met die een vierendeel jaers voor de verschijndag worde gedenuncieerd en aengekondigt, als
wanneer voorschr. capitael met die alsdan daarop verlopene rente op de eerstvolgende verschijndag in een
onverdeelde summa aan de renthefferen of haer erfgenaemen in goeden groven gangbaren Hollandsen
silveren gelde kost en schadeloos binnen Deventer sal moeten worden gerestitueerd en erlegt, als mede de
jaerlixe betaalt wordende rente vrij te Deventer te leveren. Voor welke opgemelde capitael van een duisent
gl en daarop te verlopene rente de comparanten verbinden hunne personen, gerede en ongerede goederen
geene uitgesondert en in specie hunne vrije en allodiale percelen hierna volgende als twaalf scheepel
gesaay de Kranenbree genaemt gelegen in de Markeleresch, dan nog den gehelen Belt ongeveer tien
schepel gesaay gelegen bij Meenderinks land en eindelijk drie schepel gesaey het Nieuwe Land genaemt,
liggende in den Agterhoeker Markeleresch naest Stegemans land. Alles ten einde de heer rentheffer en
vrouw bovengemelt of hun erfgenamen sig ten allen tijden daer aen cost en schadeloos bij onverhoopte
misbetalinge van voorschr. capitael en interesse mogen verhalen. Renuncierende sij comparanten van alle
exceptien en beneficien rechtens die uit eeniger hand en hoofde hiertegens souden kunnen worden bedagt;
in specie die van ongetelden gelde mitsgaders de vrouw van het senatus consultum vellejanum en
authentica siqua mulier, verbiedende dat vrouwen nog voor haer mannen nog voor andere haer als borge
inlaten van effect en kragt derselve haer genoegsaam houdende onderrigt. Alles onder submissie aen alle
heeren hoven rigteren en gerigten. Des ten waeren oirconde hebbe ick verwalter rigter voorn. dese
nefffens de edele Jurriaen Jalink, als door comparanten in judicio versocht sijnde voor haer te tekenen en
te zegelen, vermits selfs niet schrijven kunnen nog segel gebruiken, getekent en gezegelt.
Actum Goor den 21 april 1700 twee en vijftigh.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob

Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn de heeren Wolter Pothoff secretaris der stad Goor en
Hendrik Jan Bos verwalter Landrentmr. van de Twente in qualiteit als commissarien over den boedel van
wijlen de Hoog Wel Geb Gestr Heere Baron van Keppel in leven Heere van Stoevelaar. De welke
bekenden ende verklaerden voor een summa van seven hondert en negentig car. gulden met de rente
van dien tot dato aan haar voldaen en betaalt, gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen,
sulx doende in en mits desen, aan Gerrit Schoonhagen, Lambert Molleman, Jan Paalman, Jan
Dikkeboer en hun erfgenamen, het sogenaemde Wijmerinkbroek bij de Bolksbeeke onder Marculo in
sijn bekende bepalinge gelegen en sulx met sijn lusten en lasten so en als hetselve op den 4 januar 1743 uit
voorschr. boedel door Jan Harmen Heylersigh is aangekoft en voornoemde personen tot copers van dien
benoemt geworden. Haar compt. daarvan ontervende en de voorgem. coperen en erfgenamen daar
wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport te sullen staan wagten
en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick
verwalter richter voorn. dese nevens de heeren comparanten in hun voorschr. qualiteit getekent en
gezegelt.
Actum Goor den 22 april 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn de heeren Wolter Pothoff secretaris der stad Goor en
Hendrik Jan Bos verwalter Landrentmr. van de Twente in qualiteit als commissarien over den boedel van
wijlen de Hoog Wel Geb Gestr Heere Baron van Keppel in leven Heere van Stoevelaar. De welke
bekenden ende verklaerden voor een summa van vier hondert en tien car. gulden, so op assignatie als
aan haer comparanten selfs in gelde voldaan en betaalt, gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te
dragen, sulx doende in en mits desen, aan Roeloff Lodewijk en desselfs erfgenamen het soogenaemde
Snijdersbroek in sijn bekenden bepalinge onder Marculo gelegen ende sulx met sijn lusten en lasten soo
en als hetselve op den 4 januar 1743 door gemelde Roeloff Lodewijk uit voorschr. boedel is aangekoft.
Haar compt. daarvan ontervende ende gem. coper en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met
beloften om dese erfcoop, cessie en transport te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en
opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
nevens de heeren comparanten in hun voorschr. qualiteit getekent en gezegelt.
Actum Goor den 22 april 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn de heeren Wolter Pothoff secretaris der stad Goor en
Hendrik Jan Bos verwalter Landrentmr. van de Twente in qualiteit als commissarien over den boedel van
wijlen de Hoog Wel Geb Gestr Heere Baron van Keppel in leven Heere van Stoevelaar. De welke
bekenden ende verklaerden voor een summa van negen hondert en vijftig car. gulden met de rente van
dien soo op assignatie als aan haer comparanten selfs in gelde voldaan en betaalt, gerichtelijk te cederen,
te transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen, aan Roelff Weevers en desselfs
erfgenamen eenig saay en hooylant in sijn bekende bepalinge in de boerschap Stokkum onder Marculo
gelegen en sulx met sijn lusten en lasten soo en als hetselve op den 4 januar 1743 door gemelde Roelof
Weevers uit voorschr. boedel is aangekoft. Haar compt. daarvan ontervende ende gem. coper en
erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport te
sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de heeren comparanten in hun voorschr. qualiteit
getekent en gezegelt.
Actum Goor den 22 april 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob

Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn de heeren Wolter Pothoff secretaris der stad Goor en
Hendrik Jan Bos verwalter Landrentmr. van de Twente in qualiteit als commissarien over den boedel van
wijlen de Hoog Wel Geb Gestr Heere Baron van Keppel in leven Heere van Stoevelaar. De welke
bekenden ende verklaerden voor een summa van ses duisent negen hondert en seventig car. gulden
met de rente van dien soo op assignatien van de Heere Graaf van Flodrop als aan sig selfs wegens
pretensien in gemelde boedel voldaan ende betaalt, gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te
dragen, sulx doende in en mits desen, aan de heer Derk te Lintelo en mede participanten Jan Harmen
Heylersigh, Derk Welmers, Jan Schuitert en hun erfgenamen yeder een vierde part van de
soogenaamde Hiddink, Lovelink en Wiegmans braeken onder Marculo in haer bekende bepalinge
gelegen en sulx met hun lusten en lasten soo en als door gem. coperen op den 10 july 1743 uit
voorgemelde boedel sijn aengekoft. Haar compt. daarvan ontervende ende gem. coper en erfgenamen daer
wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport te sullen staan wagten
en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick
verwalter richter voorn. dese nevens de heeren comparanten in hun voorschr. qualiteit getekent en
gezegelt.
Actum Goor den 22 april 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn de heeren Wolter Pothoff secretaris der stad Goor en
Hendrik Jan Bos verwalter Landrentmr. van de Twente in qualiteit als commissarien over den boedel van
wijlen de Hoog Wel Geb Gestr Heere Baron van Keppel in leven Heere van Stoevelaar. De welke
bekenden ende verklaerden voor een summa van twee hondert en vijftig car. gulden met den interesse
van dien aan haar voldaan ende betaalt, gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx
doende in en mits desen, aan Derk Ooms als mede erfgenaam van Gerrit Ooms een vierde part in de
soogenaemde Elsener maete in haar bekende bepalinge in de boerschap Elsen gelegen en sulx met sijn
lusten en lasten als deselve op den 4 janauar 1743 door wijlen Gerrit Ooms uit voorschr. boedel is
aengekoft. Haar compt. daarvan ontervende ende gem. coper en erfgenamen daer wederom aenervende bij
desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie
en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
nevens de heeren comparanten in hun voorschr. qualiteit getekent en gezegelt.
Actum Goor den 22 april 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn de heeren Wolter Pothoff secretaris der stad Goor en
Hendrik Jan Bos verwalter Landrentmr. van de Twente in qualiteit als commissarien over den boedel van
wijlen de Hoog Wel Geb Gestr Heere Baron van Keppel in leven Heere van Stoevelaar. De welke
bekenden ende verklaerden voor een summa van drie hondert car. gulden met de rente van dien soo op
assignatie als aan haar comparanten selfs voldaan ende betaalt, gerichtelijk te cederen, te transporteren en
over te dragen, sulx doende in en mits desen, aan Jan Wissink en desselfs erfgenamen twee vierde
parten in de soogenaemde Elsener maete in haar bekende bepalinge in de boerschap Elsen onder desen
edel. gerichte van Kedingen gelegen en sulx met de lusten en lasten soo als deselve op den 4 janauar 1743
door gemelde Wissink uit voorschr. boedel is aengekoft. Haar compt. daarvan ontervende ende gem. coper
en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport te
sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de heeren comparanten in hun voorschr. qualiteit
getekent en gezegelt.
Actum Goor den 22 april 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor

de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren burgermr. Jacob Bruins en Bernardus van
Eerden persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Reinier ter Weele en desselfs huisvrouwe Geesken
Aaltink tutore marito. De welke bekenden ende verklaerden voor een somma van een hondert en vijftig
car. gulden vrij gelt bij haar comparanten ten vollen ende te danke ontfangen, gerichtelijk te cederen, te
trsanporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen, haer eygen toebehorende vrije en
allodiale hoekjen hooyland groot drie schoft daags met de eene sijde aan de beeke en met de andere
sijde aan Derk te Heckhuis sijn land dewelke land de weg nae gemelde hooyland is gaande, in het
Elsenerbroek onder den weled gerichte van Kedingen gelegen. En sulx aan handen en ten profijte van de
coperen Derk Leetink (Mensink) en desselfs huisvrouwe Jenneken Leetink (Hegeman). Haar
comparanten, kinderen en erfgenamen daarvan ontervende ende de cooperen voorgem., derselver kinderen
en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese cessie, transport en overdragt
ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. Des
ten waeren oirkonde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens de comparanten eygenhandig
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 29 april 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren burgmr Jacob Bruins en Derk Meyerink
personelijk gecompareerd ende erschenen is Johanna Jalink weduwe van wijlen burgmr. Berent ten
Hengel geassisteert met de ed. Wolter Jalink als haar versochten en ad hunc actum toegelaten momber. De
welke bekende ende verklaerde ingevolge coopcedule in dato den 21 juny 1751 verkoft te hebben haar
eygen toebehorende vrije allodiale campjen bouwland groot ongeveer drie schepel gesaey bij het
Bruggink met de eene sijde aan Klein Brugginks land en met de andere sijde langs het veldeken in het
Carspel van Goor onder dese weled gerichte van Kedingen gelegen. En sulx aan Jan Goorhuis en
desselfs huisvrouwe Engele Megelink op het Geusendam wonende. En dat voor een somma van twee
hondert en ses en twintig gulden vrij gelt en welke cooppenningen sij comparante bekende ende
verklaerde dat door voorn. cooperen aan haar ten vollen ende te danke waeren voldaan en betaalt.
Oversulx van voorschr. campjen bouwlant met derselver regt en geregtigheden doende gerichtelijke
cessie, transport en overdragt aan ende ten profijte van meergem. coperen. Haar comparanten erfgenamen
daarvan ontervende ende de coperen en erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met belofte om
desen erfcoop ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops
recht is. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten en haar
mombair eygenhandig getekent en gezegelt.
Actum Goor den 4 may 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en Egbert
Vorschesang persoonlijk in den gerichte gecompareerd ende erschenen is Anna ten Clooster weduwe
van wijlen Willem ten Geusendam geassisteert met Albert Houtman als hiertoe verkorene en toegelaten
mombair soo voor haer selfs als mede als wettige voogdesse over haere minderjarige kinderen. Voorts
Albert Hofmeyer en Harmen ten Geusendam als mombairen over voorschreven kinderen en verklaerden
alle te samen en in haere voorschr. qualiteit en wel in specie sij mombairen uit kragt van verkregen
qualificatie van sijn Hoog Geb Gestr de Heer Graaff Bentink Landdrost in de Twente in dato den 9 may
deses jaers 1752; hoe dat sij tot dempinge van gemene schulden en aflossinge van een gevestigt capitael
ad vier hondert en vijftig car. gulden aan Jan ten Nijenhuis en desselfs huisvrouwe Jenne ingevolge acte
van hypothecatie in dato den 17 juni 1749 verschuldigt, genegotieert en opgenomen te hebben van de ed.
Gabriel Weerman en desselfs huisvrouwe Catharina Johanna Travest een capitale somma van seven
hondert car. gulden ad 20 st het stukke, met belofte gemelde capitael jaerlix te sullen en willen verrenten
met vier diergelijke guldens van yeder hondert; edog de rente binnen het jaar nae de verschijndag betaelt
worden met drie en een halve gulden van yeder hondert kunnen volstaan en sal het eerste jaar rente
verschenen sijn als heden over een jaar en soo vervolgens van jaer tot jaer tot de werkelijke aflosse toe,

die ten wedersijden sal vrij staan een half jaar voor den verschijnsdag reciproce te moeten en mogen
aengekondigt worden, als wanneer voorschr. capitael met die als dan daarop verlopen rente op de
eerstvolgende verschijndag in een onverdeelde summa aan de renthefferen of haer erfgenamen in goeden
gangbaeren Hollandsen silveren gelde sal moeten worden gerestitueert ende erlegt; voor welke opgemelde
capitael van seven hondert car. gulden en daer op te verlopen rente sij comparante in haar voorverhaelde
qualiteit verbinden en tot een speciael onderpand stellen het plaatsjen ende goed de Wildeman
genaemt en door de eerste comparante met haer kinderen thans bewoond wordende; met alle daertoe
specterende pertirenteert als huis, hoff, land en wat verder daarbij gehoort niets uitgesondert in het Carspel
van Goor in sijn bekende bepalinge gelegen; alsmede alle haere inboedel, roerende goederen en gewassen
niets daervan uitgesondert. Alles ten einde de renthefferen of derselver erfgenamen sig in val van
onverhoopte misbetalinge, soo van capitael als te verlopen interesse, kost en schadeloos sullen kunnen en
mogen verhalen. Renuncierende comparanten ten dien einde van alle exceptien en beneficien rechtes
desen eenigsints contrarierende, alles S.A.L. Des ten oirconde der waerheid hebbe ick verwalter richter
voorn. dese nevens comparanten eygenhandig getekent of gehandmerkt; edog geen cachet hebbende door
mij verwalter richter op derselver speciale versoek in judicio mede voor haer alle gesegelt.
Actum Goor den 24 may 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen
is Gerrit Hendrik Gorkink. De welke bekende ende
verklaerde wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk
schuldig te wesen aan de weled. vrouw Maria van Quakkelstein vrouw van de heer Joan van
Bruinenborg en derselver erfgenamen een capitaele somma van vierhondert en vijftig car. gulden ad
20 st het stukke. Welke capitaele somma hij comparant belooft jaerlix en alle jaeren tot de volkomen
wederomgevinge toe te verrenten met drie en een halve dito gulden van het hondert; welke indien binnen
de verschijnsdag wordende voldaen anders met drie gulden van yeder hondert ...................... een
vierendeels jaers voor den verschijnsdag behoorlijk denuntieren en op te seggen en welke verschijnsdag
komt te vallen als heden over een jaar en soo vervolgens van jaer tot jaer. Voor welke capitale summa en
daarop te verlopen interesse hij comparant verbind sijn persoon en goederen en speciaal daarvoor
gerichtelijk verbindende en tot onderpand stellende bij desen sijn eygendoemelijke akker bouwland
groot ongeveer vier schepel gesaey met den oosteinde aan Krabbenbos camp en met den westeinde aan
den gemeene weg ende ter noordsijde aan Jan Swiers en ter zuidsijde aan Hendrik Ebbekink hun landen,
in den Markeleresch onder desen gerichte van Kedingen gelegen, ten einde de vrouw renthefferse of
derselver erfgenamen in cas van onverhoopte misbetalinge, soo van capitael als te verlopen interesse, sig
daer aen ten allen tijde kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende compt. ten
dien einde van alle exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende en in specie van de
exceptie van ongetelden gelde. In waerheids kennisse hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en
gesegelt, gelijk de comparant ook mede eygenhandig heeft getekent en door mij verw. richter mede voor
hem als geen cachet bij de hand hebbende, gesegelt.
Actum Goor den 16 juny 1752.
In de zijlijn staat geschreven dat deze lening in 1756 is afgelost.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Tonis Wijmerink en desselfs huisvrouw Grietjen
Meenderink tutore marito. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden
gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Jan Broekink en
desselfs erfgenamen een capitale somma van vijff hondert car. gulden ad 20 stuivers het stukke.
Belovende deselve jaerlix mede alle jaeren tot de effective aflosse toe, soo ten wedersijden sal vrij staan
mits een half jaer voor den verschijnsdag behoorlijke opsage wordende gedaan, te verrenten met twee
gulden en tien stuivers van het hondert en komende het eerste jaer interesse te verschijnen op den 4 juny

1753. Voor welke penningen en die dan op te verlopene interessen comparanten verbinden haer personen
en goederen en specialijk verhypothiseren ende veronderpanden haer eygendoemelijke drie stukken
bouwland groot ongeveer negen schepel gesaay, als de twee stukken ad vijff schepel gesaey met de eene
einde aan Cloots camp en ten wedersijden tusschen Elkink en Cloots landen in den Markeleresch gelegen
en de het derde stukke ad vier schepel gesaey de Connenbree genaemt tusschen Papen Dries en Jabbinga
haar landen mede in den Markeleresch onder desen gerichte van Kedingen gelegen, sijnde vrij en allodiael
exempt heeren lasten, ten einde de rentheffer in cas van misbetalinge sig daer aen ten allen tijde cost en
schadeloos sal kunnen en mogen verhalen. Renuncierende comparanten ten dien einde van alle exceptien
en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende ende in specie mede van de exceptie van
ongetelden gelde. In kennisse der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. dese eygenhandig getekent
en gesegelt, gelijk sij comparanten desen eygenhandig hebben getekent, dog geen cachet hebbende door
mij verwalter richter op derselver speciale versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 20 juny 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Berent Keusekamp en desselfs huisvrouwe
Grietjen Wijmerink marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden nae ontfang van den eersten met
den laasten cooppenning ter somma van vier hondert car. gulden vrij gelt in gevolge coopcedule in dato
den 2 deser maand juny daarvan opgerigt, gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx
doende in en mits desen, haar eygen toebehoord hebbende bouwland den Bisschopskamp genaemt groot
ongeveer drie schepel gesaay in sijn kennelijke limiten en scheidinge; voorts een gaerden den Kempers
gaarden genaamt met die daarbij aan de schuire staande putte in de boerschap Stokkum onder desen
weled gerichte gelegen en sulx met derselver oude en nieuwe regt en geregtigheden, lusten en lasten wat
name ook mogten hebben ende dat aan handen ende ten profijte van de coperen haar broeder Tonis
Wijmerink, desselfs huisvrouwe Grietjen Meenderink en haar beyder erfgenamen. Haer comparanten,
derselver kinderen en erfgenamen van voorschr. parcelen ontervende ende gemelde Tonis Wijmerink,
desselfs huisvrouwe en erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met belofte om dese erfcoop,
cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als
landrechtens is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese eygenhandig
getekent en gesegelt, gelijk de comparanten dese ook mede hebben getekent, dog geen cachet hebbende op
derselver versoek door mij verw. richter voor haar gesegelt.
Actum Goor den 23 juny 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. burg. Jacob Bruins en Egbert
Vorschesang persoonlijk in den gerichte gecompareerd is Jan Brinkers soo voor hem selfs als mede als
wettige voogd over sijn minderjarige kinderen; voorts Teunis Brinkers en Jan Keujer als bij
appoinctment in dato den 20 juny deses jaers 1752 door de Hoog Wel Geb Gestr Heere Frederik Jan van
Heide Heer van Walborg vice drost van de Twente aaangestelde mombaeren over voorschreven kinderen
en verklaerden alle te samen en in haere qualiteit soo dat sij tot dempinge van gemene schulden en
betalinge van landschattingen genegotieert en opgenomen hebben van Fenneken Schollen in Harke een
capitaele summa van vijff en seventig car. gulden ad 20 st het stukke. Met belofte om gemelde somma
jaerlix te sullen en willen verrenten met drie diergelijke guldens en sal het eerste jaar rente verschenen sijn
als heden over een jaar en so vervolgens van jaar tot jaar tot de werkelijke aflosse toe, die ten wedersijden
sal vrij staen een vierendeel voor den verschijnsdag te mogen en moeten aengekondigt worden, als
wanneer voorschr. capitaal met die als dan daarop verlopen rente op den eerstvolgende verschijnsdag aan
de renthefferse of haar erfgenamen sal moeten worden erlegt. Voor welke opgemelde capitaal en die daar
op te verlopen rente sij comparanten in haer voorverhaalde qualiteit verbinden en tot een speciaal
onderpand stellen een stukjen land met de eene sijde naast Nijhuis en met de andere sijde naast Oonks
landen in de boerschap Harke onder desen gerichte in sijn bekende bepalinge gelegen; ten einde de

renthefferse of haar erfgenamen in cas van misbetalinge, soo van capitael als rente, sig daer aen ten allen
tijden cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende comparanten ten dien einde
van alle exceptien en beneficien rechtens desen eenigsints contrarierende en in specie de exceptie van
ongetelden gelde. Alles S.A.L. Des ten waeren oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent
en gesegelt en vermits comparanten schrijvens onervaeren en geen zegel gebruikende waeren, hebben
deselve gequalificeert de ed. Wolter Jalink om dese uit haer aller naam en voor haar alle te tekenen en te
zegelen gelijk sijn ed. dan ook voor haar heeft getekent en gesegelt.
Actum Goor den 27 juny 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen is Geel Derksen Evertink. De welke bekende ende
verklaerde voor een summa van twee hondert drie en sestig gulden vrij gelt verkoft te hebben aen
Harmen Mensink en desselfs huisvrouwe Hermina Mensink, desselfs eygen toebehorende hooyland
het Nije Slag genaemt groot ongeveer twee dagwerken in het Elsenerbroek bij Klein Kolhoop in sijn
bekende bepalinge gelegen. En sulx met sijn recht en geregtigheden soo als hetselve hem bij maegscheid
van den 2 febr. 1750 en nog nader op den 8 april 1752 door desselfs ooms Lucas en Jan Evertink
toegedeelt. En dat door de coperen gemeld aan hem comparant voorschr. cooppenningen ten vollen ende
ten danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx comparant van gemelde hooyland bij desen doende
gerichtelijke cessie, transport en overdragt aan ende ten profijte van gemelde coperen. Hem comparant en
erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen, derselver kinderen en erfgenamen daer wederom
aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staen
wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe
ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt gelijk Lucas ten Sende, vermits compt. schrijvens
onervaeren en geen zegel gebruikende is, dese mede op versoek van compt. voor hem heeft getekent en
door mij verw. richter mede voor hem gesegelt.
Actum Goor den 22 july 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Gerrit Stockers en desselfs huisvrouwe Janna
Arendina Tangena tutore marito. De welke bekenden ende verklaerden op den 18 juny deses jaers voor
een summa van een hondert en seventig car. guldens verkoft te hebben aan Jan Hoestink desselfs
eygen toebehorende bloed of smalle tiende gaende uit het erve Huystede of Hoestink in de boerschap
Stokkum onder desen weled. gerichter gelegen, waarvan om het vierde jaer aen den huise Weldam moet
betaelt worden; dat de volle cooppenningen door de cooper aan haer verkoperen ten genoegen ende te
danke waeren voldaan en betaalt. Oversulx sij comparanten van gemelde bloed of smalle tiende bij desen
doende gerichtelijke cessie, transport en overdragt aan ende ten profijte van gemelde Jan Hoestink en
desselfs huisvrouwe. Haer comparanten en erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen, derselver
kinderen en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop, cessie en
transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht
is. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens de comparanten eygenhandig
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 3 augusti 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijk
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Brouwer en desselfs huisvrouwe Fenneken Dikkers
tutore marito in den Haar wonende. Ende bekenden nae ontfang van den laasten en eersten cooppenning
van Berent Ribbers en desselfs huisvrouwe Jenneken Oinks ter summa van een duisent seven en
veertig gulden en tien stuivers vrij gelt luid coopcedule van den 30 september 1751 daarvan opgericht,

gecedeert, getranporteert en overgedragen te hebben, gelijk sij comparanten alsoo gerichtelijk cederen,
transporteren en overdragen kragt deses, aan ende ten profijte van Berent Ribbers en desselfs huisvrouwe
voorschr. en derselver erfgenamen, haer eygen toebehorende navolgende parcelen land uit het erve
Ribbers in de boerschap Elsen gelegen, als 1. een stuk land bij het schot gelegen groot ongeveer seven
schepel gesaay, 2. een stuk land op den camp groot ongeveer drie en een half schepel gesaay tusschen
voorgem. stukke en Goosewijn Broese sijn land gelegen, 3. een stuk land daar aen volgende het Eerste
Blik genaamt groot ongeveer vijff schepel gesaay, 4. een stuk land het Tweede Blik genaamt groot drie en
een half schepel tussen verkopers en Wissink land gelegen, sijnde alle tienbaar aan den huise Grimberg en
van welke parcelen de coperen van yeder mudde jaerlix voor verpondinge en contributie moeten betalen
eenen gulden en agtien stuivers en voor gesaay veertien stuivers, 5. nog een gaerden den Camp genaamt
groot ongeveer agt schepel gesaay in january deses jaers 1752 voor de somma van agt hondert vijff en
seventig gulden vrijgelt van comparanten gekoft en welke cooppenningen comparanten bekenden door
voorgem. coperen ook ten vollen aen haer waeren voldaan en betaalt en welke gaarden is verkoft vrij van
tiende en heeren lasten ten waere naderhand daerop door de Staaten deser provincie wierden geset, dog
Wissink daar door sijn weg hebbende nae de sogenaemde Helle maete. Alle welke parcelen in haar
bekende bepalinge in de boerschap Elsen onder den gerichte van Kedingen gelegen sijn en onder het erve
Ribbers gehoort hebbende. Haer comparanten, kinderen en erfgenamen van voorschr. parcelen ontervende
ende de coperen voornoemd, derselver kinderen en erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met
beloften om desen erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle
evictie en opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn.
dese neffens Jan Dikkers, als door comparanten versocht en gequalificeerd sijnde voor haar te tekenen en
te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Rijssen den 23 augusti 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijk
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Berent Ribbers en Jenneken Oinks eheluiden marito
tutore. En bekenden wegens opgenomen en wel ontfangen penningen deugdelijk en gerigtelijk schuldig te
sijn aan de heer Hendrik Gerhard Jordens burgermeester der stad Deventer en vrouw Agatha Aleida
van Munster ehel. en deselver erven een capitale summa van twaalf hondert guldens, segge 1200 gl,
ad twintig stuivers het stuk. Welke sij comparanten beloven te verrenten jaerlix en alle jaar met vier en een
halve diergelijke gulden van yeder hondert, so nogtans dat indien de jaar ....... voor de tijd ses weken nae
de jaar toe verschijndag betaalt wordende, comparanten met vier diergelijke guldens van yeder hondert
sullen kunnen volstaen en sal het eerste jaar rente verschenen sijn den twaalfden juny 1700 drie en vijftig
en soo van jaar tot jaar continueren tot de effective aflosse toe die ten wedersijden sal vrij staan met een
vierendeel jaers voor de jaerlixe verschijndag worde gedenuncieert en aengekondigt. Als voorschr.
capitael met die alsdan daarop verschenen renten in een onverdeelde summa in handen groven gangbaeren
Hollandsen silveren gelde aan renthefferen of hun erfgenamen kost en schadeloos sal moeten binnen
Deventer worden erlegt, als mede de jaerlixe rente binnen Deventerte leveren. Voor welk capitael en
jaerlix daarop te verschijnen rente de comparanten verbinden hunne personen, gerede en ongerede
goederen, actien en crediten geene uitgesondert en in specie negentien schepel gesaay gelegen in de
boerschap Elsen gerichts Kedingen op den 30 september 1751 door comparanten van eenen Jan Brouwer
gekoft als: 1. een stuk land gelegen bij het schot groot ongeveer seven schepel geassy, 2. een stuk land op
den camp groot ongeveer drie en een half schepel gesaay tusschen voorgem. stukke en Gosewijn Broese
sijn land gelegen, 3. een stuk land daer aanvolgende het eerste Blik genaemt groot ongveer vijff schepel
gesaay, 4. een stuk land het tweede Blik genaemt groot drie en een half schepel gesaay langs Wassinks
land gelegen en dan nog een gaerden den Camp genaemt bij het huis gelegen in de boerschap Elsen
gerichts Kedingen. Sijnde vrij van tienden, schattingen en groot ongeveer agt schepel gesaay ook door
comparanten in january 1752 van derselver Jan Brouwer aengekoft en welke parcelen alle aen de
comparanten, teste prothocolle, op heden landrechtelijk sijn opgedragen, ten einde de heer en vrouw
renthefferen of hun erfgenamen hun daer aen ten allen tijden kost en schadeloos sullen kunnen en mogen

verhalen. Renuncierende comparanten van alle exceptien en privilegien rechtens die den inhoud deses
souden mogen of kunnen contrarieren of uit een igerhande hoofd hiertegens souden kunnen worden
bedagt, in specie die van ongetelden gelde; mitsgaders de vrouw van het senatus consultum vellejanum en
authentica siqua mulier, verbiedende dat vrouwen nog voor haere naemen nog voor anderen haar als
borgen inlaeten van het effect en kragt derselver haer genoegsaam houdende onderrigt. Alles sonder
submissie en executie van alle heeren hoven richteren en gerigten. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick
verwalter richter voorn. dese neffens Jan Dikkers als door comparanten versocht sijnde, vermits schrijvens
onervaeren en geen segel gebruikende waeren, voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Rijssen den 23 augusti 1752.
In de zijlijn staat dat de lening in 1761 is afgelost.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijk
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Brouwer en desselfs huisvrouwe Fenneken Dikkers
marito tutore in den Haer wonende. Ende bekenden nae ontfang van den laatsten en eersten cooppenning
van Waender Wissink en desselfs huisvrouwe Aeltjen Mensink, ter summa van ses hondert car.
gulden vrij gelt gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben, sulx doende in en mits desen, haar
eygen toebehorende dagwerk hooyland de Welle maete genaemt onder het erve Ribbers gehoort
hebbende sijnde vrij van heeren lasten ten waere naderhand daarop door de heeren staten van dese
provincie wierden geset, in haere bekende bepalinge in de boerschap Elsen onder desen gerichte van
Kedingen gelegen en waer nae toe de weg door Berent Ribbers gaerden ende Camp genaemt, is gaende.
En sulx aan ende ten profijte van de coperen Waender Wissink en desselfs huisvrouwe en der beyder
erfgenamen. Haer comparanten daarvan ontervende ende de coperen gemeld derselver kinderen en
erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop, cessie en transport ten
allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens Jan Dikkers, als door comparanten
versocht en gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Rijssen den 23 augusti 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijk
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Brouwer en desselfs huisvrouwe Fenneken Dikkers
marito tutore in den Haer wonende. Ende bekenden nae ontfang van den laatsten en eersten cooppenning
van Jan Mensink en Aleyda Haykers eheluiden ende van Lucas Haykers, ter somma van ses hondert
en een en twintig gulden vrij gelt gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben, sulx doende in
en mits desen, haar eygen toebehorende hooymaete sijnde een en een half dagwerk de Ribbers maete
genaamt aan de eene kante aan de gemeente den Dalendal genaamt, voorts aan Niesink, Zeinen en
Wissink maeten in de boerschap Elsen onder den gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Sijnde vrij van
heeren lasten ten waere naderhand daarop door de staaten deser provincie wierden geset; en sulx aan
handen ende ten profijte van de coperen Jan Mensink en sijn huisvrouwe en Lucas Haykers, yeder voor de
halfscheid. Haar comparanten, kinderen en erfgenamen daervan ontervende en gemelde coperen, derselver
kinderen en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop, cessie en
transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht
is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens Jan Dikkers, als door
comparanten versocht en gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Rijssen den 23 augusti 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijk
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Brouwer en desselfs huisvrouwe Fenneken Dikkers
marito tutore in den Haer wonende. Ende bekenden nae ontfang van den laasten en den eersten

cooppenning ter summa van tweehondert en dertig gulden en tien stuivers vrij gelt, luid coopcedule
van den 30 september 1751 daarvan opgericht, gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben, sulx
doende in en mits desen, haer eygen toebehorende stukke land het Schot stukke genaamt omgeveer
vijff schepel gesaay in den Elseneresch met het eene einde aan Jan Wassink en Hendrik Wassink en met
de andere kante aan Berent Ribbers haar landen gelegen; sijnde uit het erve Ribbers en tiendbaar aan den
huise Grimberg. Ende sulx aan handen ende ten profijte van den cooper Hendrik Wassink junior en van
welk parceel de cooper jaerlix van het gemelde voor verpondinge en contributie sal moeten betalen eenen
gulden en agtien stuivers en gesaay veertien stuivers. Dus voor gemelde stukke jaerlix te samen
verpondingen, contributie en gesaay drie gulden en vijff stuivers. Haar comparanten, kinderen en
erfgenamen daervan ontervende ende de cooper Hendrik Wassink junior voormeld en derselver
erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop, cessie en transport ten
allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens Jan Dikkers, als door comparanten
versocht en gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Rijssen den 23 augusti 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijk
persoonlijk gecompareerd ende erschenen Hendrik Wassink junior. Ende bekende wegens opgenomen
en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan de ed.
Coenraad ter Swaak en desselfs huisvrouwe Anna Margareta Sutmulder en derselver erven een
capitael summa van twee hondert car. gulden ad 20 stuivers het stuk. Welke hij comparant belooft te
verrenten jaerlix en alle jaer met vier diergelijke guldens van yeder hondert en sal het eerste jaar interesse
verschenen wesen als huiden over een jaer en so van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse toe. Die ten
wedersijden al vrij staan mits een half jaar voor de jaerlixe verschijndag worde gedenuncieert en
aangekondigt, als wanneer voorschr. capitael met die alsdan daarop verschenen rente in een onverdeelde
summa in goeden groven gangbaeren Hollandse gelde aan renthefferen of hun erfgenamen cost en
schadeloos sal moeten worden erlegt. Voor welk capitael en jaerlix daarop te verlopen rente de comparant
verbind sijn persoon, gerede en ongerede goederen, actien en crediten geene uitgesondert en in specie een
stuk land het Schot stukke genaamt ongeveer vijff schepel gesaay in den Elseneresch, met het eene
einde aan Jan Wassink en Hendrik Wassink en met de andere kante aan Berent Ribbers haar landen, onder
desen gerichte van Kedingen gelegen; en door comparant op den 30 september 1751 van eenen Jan
Brouwer aangekoft en op heden aan hem teste prothocolle overgedragen en tot betalinge van die
cooppeningen dese capitaele summa mede gebruikt ten einde de renthefferen ofte hun erfgenamen ten
allen tijden hun daar aen kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende comparant
van alle exceptien en privilegien rechtens die den inhoud deses souden mogen of kunnen contrarieren en
in specie die van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
getekent en gesegelt, gelijk de comparant dese ook heeft getekent dog geen cachte hebbende en
gebruikende door onse verwalter richter op derselver versoek mede voor hem gesegelt.
Actum Rijssen den 23 augusti 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijk
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Brouwer en desselfs huisvrouwe Fenneken Dikkers
marito tutore in den Haer wonende. Ende bekenden nae ontfang van den laasten en den eersten
cooppenning van Jan Willemsen en desselfs huisvrouwe Jenneken Kijfhorst, ter summa van een
hondert en een en twintig gulden vrij gelt, luid coopcedule van den 30 september 1751 daarvan
opgericht, gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben, gelijk sij comparanten alsoo gerichtelijk
cederen, transporteren en overdragen kragt deses, aan Jan Willemsen, desselfs huisvrouwe voorschr. en
erfgenamen, haer eygen toebehorende stukke land groot ongeveer een half mudde gesaay sijnde
tiendvrij uit het erve Ribbers in de boerschap Elsen onder desen gerichte van Kedingen gelegen, naast Jan

Mensink en Gosewijn Broese haar landen in den Elseneresch en waervan de cooperen jaerlix voor
verpondinge en contributie moeten betalen negentien stuivers en voor gesaay seven stuivers, dus samen
eenen gulden ses stuivers. Haar comparanten, kinderen en erfgenamen daervan ontervende en voorschr.
coperen, kinderen en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop,
cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als
erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens Jan
Dikkers, als door comparanten versocht en gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te segelen,
getekent en gesegelt.
Actum Rijssen den 23 augusti 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijk
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Brouwer en desselfs huisvrouwe Fenneken Dikkers
marito tutore in den Haer wonende. Ende bekenden nae ontfang van den laasten en den eersten
cooppenning ter summa van twee hondert en twee car. gulden vrij gelt van Berent Bloemers (Assink)
en desselfs huisvrouwe Jenneken gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen, gelijk
comparanten alsoo gerichtelijk cederen, transporteren en overdragen in en mits desen, aan ende ten
profijte van Berent Bloemers en desselfs huisvrouwe en erfgenamen, een mudde land uit het erve
Ribbers, sijnde tientbaer aan de huise Grimberg voor den Groenendal naast Derk Oink en Gosewijn
Broese haar landen in den Elseneresch onder desen weled gerichte van Kedingen in sijn bekende
bepalinge gelegen, waervan voorschr. cooperen jaerlix voor verpondinge en contributie moeten betalen
eene gulden en agtien stuivers en voor gesaay veertien stuivers. Haar comparanten, kinderen en
erfgenamen daervan ontervende en voorschr. coperen, kinderen en erfgenamen daer wederom aenervende
bij desen. Met beloften om desen erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en
waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick
verwalter richter voorn. dese neffens Jan Dikkers, als door comparanten versocht en gequalificeert sijnde
voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Rijssen den 23 augusti 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijk
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Brouwer en desselfs huisvrouwe Fenneken Dikkers
marito tutore in den Haer wonende. Ende bekenden nae ontfang van den laasten en den eersten
cooppenning ter summa van drie hondert seven en negentig gulden vrij gelt van Harmen Snijders
(Kosters) en desselfs huisvrouwe Maria Snijders te cederen, te transporteren en over te dragen, gelijk
alsoo gerichtelijk cederen, transporteren en overdragen mits desen, aan ende ten profijte van gemelde
coperen Herman Snijders, sijn huisvrouwe en erfgenamen, haar eygen toebehorende twee mudde land
uit het erve Ribbers op het Groote Stukke tusschen Ribbers en Derk Oinks landen in den Elseneresch
onder desen gerichte van Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen en waervan de coperen jaerlix voor
verpondinge en contributie moeten betalen drie gulden en sestien stuivers en voor gesaay eenen gulden en
agt stuivers. Haar comparanten, kinderen en erfgenamen daervan ontervende en voorschr. coperen,
kinderen en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop, cessie en
transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht
is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens Jan Dikkers, als door
comparanten versocht en gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Rijssen den 23 augusti 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijk
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Brouwer en desselfs huisvrouwe Fenneken Dikkers
marito tutore in den Haer wonende. Ende bekenden nae ontfang van den laasten en den eersten

cooppenning ter summa van drie hondert negen en seventig gulden vrij gelt van Derk Ooms (Aaftink)
en vrouw Maria Ooms, luid coopcedule van den 30 september 1751 daarvan opgericht, gecedeert,
getransporteert en overgedragen te hebben, gelijk comparanten alsoo gerichtelijk cederen, transporteren en
overdragen kragt deses, aan ende ten profijte van gemelde coperen Derk Ooms, sijn vrouwe en
erfgenamen, haar eygen toebehorende twee mudden land uit het erve Ribbers sijnde tiendbaer aan
den huyse Grimberg op het soogenaamde Groote Stukke, als een stukke tusschen Snijders en Ribbers
en het andere stukke Bloemers en Haykers landen in den Elseneresch onder desen gerichte van Kedingen
in hun bekende bepalinge gelegen en waervan de coperen jaerlix van yeder mudde voor verpondinge en
contributie moeten betalen eenen gulden en agtien stuivers en voor gesaay veertien stuivers. Haar
comparanten, kinderen en erfgenamen daervan ontervende en voorschr. coperen, kinderen en erfgenamen
daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te
sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens Jan Dikkers, als door comparanten versocht en
gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Rijssen den 23 augusti 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijk
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Brouwer en desselfs huisvrouwe Fenneken Dikkers
marito tutore in den Haer wonende. Ende bekenden nae ontfang van den laasten en den eersten
cooppenning ter summa van een hondert en vijff en twintig gulden vrij gelt, luid coopcedule daarvan
opgericht, te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen, aan Jan Rotman
en desselfs huisvrouwe Hermina (Willemina Steegejans) en derselver erfgenamen, haar eygen
toebehorende halve koeweyde waarvan Gosewijn Broese de wederhalfscheid heeft, sijnde uit het erve
Ribbers in de boerschap Elsen onder desen gerichte van Kedingen in haar bekende bepalinge gelegen en
vrij van heeren schattinge, ten waere naderhand daarop door de staaten deser provincie wierde gesteld.
Haar comparanten, kinderen en erfgenamen daervan ontervende en voorschr. coperen, kinderen en
erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop, cessie en transport ten
allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens Jan Dikkers, als door comparanten
versocht en gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Rijssen den 23 augusti 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijk
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Brouwer en desselfs huisvrouwe Fenneken Dikkers
marito tutore in den Haer wonende. Ende bekenden nae ontfang van den laasten en den eersten
cooppenning ter summa van twee hondert en vijftien car. gulden vrij gelt van Hendrik Schottelink en
vrouwe Maria Morssink, luid coopcedule van den 30 september 1751 daarvan opgericht, te cederen, te
transporteren en over te dragen, gelijk comparanten alsoo gerichtelijk cederen, transporteren en
overdragen mits desen, aan ende ten profijte van gem. coperen Hendrik Schottelink, desselfs huisvrouwe
en erfgenamen, haar eygen toebehorende stukke land het Weg Stukke genaamt groot ongeveer vijff
schepel gesaay tusschen Wissink en Wassinks landen in den Elseneresch onder desen gerichte van
Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen en sijnde tiendbaer aen den Grimberg en sullen de coperen
hier van jaerlix voor verpondinge en contributie betaelen twee gulden en seven stuivers en agt penningen
en voor gesaay seventien stuivers en agt penningen. Haar comparanten, kinderen en erfgenamen daervan
ontervende en voorschr. coperen, kinderen en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met
beloften om desen erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle
evictie en opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn.
dese neffens Jan Dikkers, als door comparanten versocht en gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en
te segelen, getekent en gesegelt.

Actum Rijssen den 23 augusti 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijk
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Brouwer en desselfs huisvrouwe Fenneken Dikkers
marito tutore in den Haer wonende. Ende bekenden nae ontfang van den laasten en den eersten
cooppenning ter summa van vier hondert en vijftien car. gulden vrij gelt van Derk Effink (Wessels) en
huisvrouwe Geertjen Leetink, luid coopcedule van en 30 september 1751 daarvan opgericht, gecedeert,
getransporteert en overgedragen te hebben, sulx doende in en mits desen, haer eygen toebehorende
stukke land het Kloppers Stukke genaemt ongeveer vijff schepel gesaay tussen copers landen ten
wedersijden in den Elseneresch onder desen gerichte van Kedingen gelegen, sijnde tiendbaar aen den
huise Grimberg en uit het erve Ribbers en sullen coperen van het mudde jaerlix voor verpondingen en
contributie betalen eenen gulden en agtien stuivers en voor gesaay veertien stuivers, dus van voorschr.
vijff schepel jaerlix te samen drie gulden en vijff stuivers. Haar comparanten, kinderen en erfgenamen
daervan ontervende en voorschr. coperen, kinderen en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen.
Met beloften om desen erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor
alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter
voorn. dese neffens Jan Dikkers, als door comparanten versocht en gequalificeert sijnde voor haar te
tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Rijssen den 23 augusti 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijk
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Brouwer en desselfs huisvrouwe Fenneken Dikkers
marito tutore in den Haer wonende. Ende bekenden nae ontfang van den laasten en den eersten
cooppenning ter summa van een hondert gulden vrij gelt, te cederen, te transporteren en over te dragen,
sulx doende in en mits desen, aan de coperen Albert Schreurs (Cock) en huisvrouwe Hendrikjen, haer
eygen toebehorende hooyland uit de Ribbers plaatse, sijnde de Halve Cloppers maete genaamt, vrij
van heeren schattingen, ten waere naderhand door de staaten deser provincie daarop gesteld wierden, in de
boerschap Elsen onder desen gerichte van Kedingen in haar bekende bepalinge gelegen. Haar
comparanten, kinderen en erfgenamen daervan ontervende en voorschr. coperen, kinderen en erfgenamen
daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te
sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens Jan Dikkers, als door comparanten versocht en
gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Rijssen den 23 augusti 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en Gerrit Olthuis
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Scholthoff, Willem Schreurs in huwelijk hebbende
Jenneken Scholthoff, daar voor de rato caverende, Hendrina Scholthoff huisvrouwe van Jan
Hendrik Sigger, bij absentie van haar eheman geassisteert met Willem Schreurs als mombaer,
Gerrit Jan Scholthoff, voorts Hermina Scholthoff geassisteert met Gerrit Jan Scholthoff als
mombaer. De welke te samen en yeder in het bijsonder bekenden ende verklaerden voor een summa van
twee hondert en vijftien gulden vrij gelt, in gevolge coopcedule in dato den 5 aug. 1751 daarvan
opgerigt, verkoft te hebben aan Wolter Rijrink nu Kijwit en desselfs huisvrouwe Geesken Kijwits,
haer eygen toebehorende een en een half dagwerk hooylant het Halve Nijeslag genaamt, waervan de
andere halfscheid Berent Broeks is toebehorende, in sijn bekende bepalinge met het eene einde aan
Dijkink maete, voorts met den steerd aan Rengerink en langs den Harker Bisschop in het Stokkemerbroek
onder desen weled gerichte gelegen. Dat de cooppenningen door de coperen ten vollen ende te danke sijn
voldaan en betaalt met hondert en vijftig car. gulden en aan Jenneken Hogelaar tot voldoeninge van een

versettinge in dato van 22 aug. 1746, soo deselver in gemelde hooyland was hebbende; ende de overige
penningen aan de comparanten wier ten gevolge comparanten van voorschr. een en een half dagwerk
hooyland bij desen doende gerichtelijke cessie, transport en overdragt aan ende ten profijte van gemelde
coperen Wolter Rijrink nu Kijwit en desselfs huisvrouwe Geesken Kijwit. Haer comparanten, kinderen en
erfgenamen daervan ontervende en gemelde coperen, derselver kinderen en erfgenamen daar wederom
aanervende bij desen. Met beloften van de comparanten te samen en yeder in het bijsonder dese erfcoop,
cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als
erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens burgermr
Jacob Bruins, als door comparanten versocht en gequalificeerd sijnde, voor haar te tekenen en te segelen,
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 2 october 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en Egbert
Vorschesang persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Albert Schreurs (Cock) en desselfs
huisvrouwe Hendrikjen Schreurs marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen
aan Frerik Meyer een capitale summa van een hondert en sestig car. gulden ad 20 stuiver het stuk.
Welke summa sij comparanten beloven jaerlix en alle jaeren te verrenten met ses diergelijke gulden en sal
het eerste jaar interesse verschenen sijn op St Jacobi int jaar 1753 en soo van jaer tot jaer te continueren
tot de effective aflosse toe; die ten wedersijden sal vrij staan met een half jaar voor den verschijnsdag
worde gedenuncieerd en aengekondigt als wanneer voorschr. capitael met die als dan verlopene rente in
goeden gangbaeren gelde aan de rentheffer sal moeten worden erlegt. Voor welke capitale summa en
daarop te verlopen rente comparanten verbinden haer personen en goederen geene uitgesondert en in
specie haar eygen toebehorende derde part van het catersplaatsjen het Schreurs genaamt in Elsen
gelegen, als mede de halfscheid van de sogenaemde Kloppers maete mede onder Elsen in haar bekende
bepalingen, aan de eene kante aan het broek en aan de andere kante naast Oonks maete mede de Kloppers
maete genaamt, gelegen. Ten einde de rentheffer of derselver erfgenamen sig daar aan, so wegens capitaal
als te verlopen rente, kost en schadeloos sal kunnen of mogen verhalen. Renuncierende de comparanten
ten dien fine van alle exceptien desen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van
ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en
gesegelt, gelijk de comparanten dese ook mede hebben getekent, dog geen zegel hebbende nog gebruiken
op derselver versoek door mij verwalter rigter mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 4 november 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Veltman op de Borkelt wonende ende
desselfs huisvrouwe Aeltjen Kastenbarg tutore marito. De welke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijke
schuldig te sijn aan Jacob Derksen, desselfs huisvrouw en erfgenamen een capitale somma van een
hondert car. gulden ad 20 stuivers het stukke. Met beloften om deselve jaerlix te verrenten met drie
gulden en tien stuivers en sal het eerste jaar rente verschenen wesen op Martini 1753 en soo continueren
van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe; waarvan de denunciatie ten wedersijden sal vrij staan mits
een half jaar voor den verschijnsdag worde aangekondigt. Tot pracyse nakominge van het welke sij
comparanten ten bestendigsten nae regte sijn verbindende haar personen, gerede en ongerede goederen en
tot een speciaal hypotheecq kragt deses stellende haar eygen toebehorende campjen bouwland het
Veldwagters campjen genaamt groot ongeveer twee schepel gesaay gelegen in sijn bekende bepalinge
onder den Lekenbarg in de boerschap Elsen onder desen weled gerichte van Kedingen. Ten einde de
renthefferen in cas van misbetalinge, soo van capitael als interesse, sig daer aan ten allen tijden cost en
schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende sij comparanten ten dien einde van alle

exceptien en beneficien regtens desen eenigsints contrarierende en specialijk van die van ongetelden
gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk de
comparanten dese ook hebben getekent of gehandmerkt, dog geen zegel hebbende door mij verwalter
richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 21 november 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren burgermr. Jacob Bruins en dr. Gerhard
Knape persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Vrielink en desselfs huisvrouwe
Mechteld Boerkamp tutore marito. De welke bekenden ende verklaerden voor een summa van drie
hondert en negentig car. gulden vrij gelt bij haar comparanten ten vollen ende te danke ontfangen in
optima purit forma gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits
desen, aan de coperen Harmen Stoevelman (Wegereef) en desselfs huisvrouwe Hermina Stoevelman
haar eygen toebehorende twee dagwerken hooyland de Klijers maete genaamt langs den Meendijk aan
de Hooge Horst in de Harker meeden onder de boerschap Harke in desen weled gerichte kennelijk gelegen
en sulx met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden van ouds daerop leggende. Haar
comparanten, kinderen en erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen voorgemeld, derselver
kinderen en erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en
transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraekee als erfcoops
recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk
de comparanten als schrijvens onervaren sijnde dese mede hebbe gehandmerkt ende geen cachet hebbende
op derselver versoek door mij verwalter richter mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 21 november 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Loink, Swier Snellink in huwelijk hebbende
gehad Aeltjen Loink als wettige voogd van sijn minderjarige kinderen bij gemelde sijn wijlen vrouw
in echte verwekt, Gerrit Kistemaeker in huwelijk hebbende Hendrikjen Loink vermids haer in
dispositie daarvoor de rato caverende, Jan Vollekink in huwelijk hebbende Jenneken Loink
daervoor mede de rato caverende; voorts Jenneken Hendertink gewesen weduwe van Berent Loink
als wettige voogdesse van haar minderjarige kinderen geassisteert met haar eheman Jan Wolberink
als mombaer en dan nog Geertjen Loink wed. van Derk Loink in desen geassisteert met Jan Loink
als mombaer; alle erfgenamen van wijlen Jan Loink dewelke te samen en yeder in het bijsonder bekenden
ende verklaerden hoe dat haar gemelde wijlen respective vader en schoonvader Jan Loink op den 6
november 1751 in gevolge coopcedule daarvan opgerigt, heeft verkoft aen Harmen Poelink en desselfs
huisvrouwe Geertjen Weerds, desselfs eygendoemelijke vrije en allodiale, exempt heeren lasten,
hooygrond het Olde Slag genaemt groot een dagwerk, ten eenen sijde aan Greven hooyland en ter
andere sijde aan Loinks nieuwe slag in het Stokkumerbroek onder desen weled gerichte kennelijk gelegen
en waervan de weg door gemelde Loinks nieuwe slag ten minsten schade ten wedersijden is gaende en
uitgaande en dat voor een summa van een hondert en vijff en veertig gulden vrij gelt. Dat de
cooppenningen door gem. coperen aan haar comparanten erfgenamen ten vollen ende te danke sijn
voldaan ende betaelt. Oversulx sij comparanten van gemelde hooygrond bij desen doende gerichtelijke
cessie, transport en overdragt aan voorschr. coperen Harmen Poel en desselfs huisvrouwe Geertjen
Weerdes. Haer comparanten, kinderen en erfgenamen daervan ontervende ende de coperen gemeld,
derselver kinderen en erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop,
cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als
rechtens is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens Berent ten Kaate,
als door comparanten versocht en gequalificeerd sijnde, voor haar alle te tekenen en te segelen, getekent
en gesegelt.
Actum Goor den 1 december 1752.

Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Zwier Snellink in huwelijk hebbende gehad
Aeltjen Loink als vader en wettige voogd van sijn minderjarige kinderen bij gemelde wijlen sijn
huisvrouwe in echte verwekt, Gerrit Kistemaeker in huwelijk hebbende Hendrikjen Loink, vermits
haar in dispositie daarvoor de rato caverende, Jenneken Hendertink gewesen weduwe van Berent
Loink als moeder en wettige voogdesse van haar minderjarige kinderen geassisteert met haar
eheman Gerrit Wolberink als mombaer; voorts Geertjen Loink weduwe van Derk Loink in desen
geassisteert met Gerrit Kistemaker als mombaer. De welke te samen en yder in het bijsonder bekenden
ende verklaerden hoe dat haer wijlen respective vader en schoonvader Jan Loink op den 6 november 1751
luid coopcedule daar van opgerigt, aan haar respective broeder Jan Loink en swager Jan Vollekink en
desselfs huisvrouwe Jenneken Loink, yeder voor de halfscheid heeft over gedaan en verkoft voor de
somma van sestienhondert en vijftig vrij gelt, mits Jan Vollekink en desselfs huisvrouwe Jenneken
Loink voor haar moederlijke goed volgens maagscheid sal korten de somma van vier hondert guldens, sijn
eygen toebehorende nae volgende landerijen, als eerstelijk een dagwerk hooyland het Nieuwe Slag
genaemt leggende langs het gemene broek, ten tweeden een dagwerk hooyland leggende in de olde maat
het Rensings Slag genaemt bij de Diepenheimse windemoole, een gaarden den Hilberink gaerden genaemt
groot omtrent een half mudde lands tusschen Weerds en Loinks landen kennelijk gelegen, voorts een
stukke gaerdenland groot twee schepel gesaay tusschen Cuypers en Loinks landen in Stokkum, een stuk
land in den esch groot een schepel gesaay het Weylen stuk genaemt tusschen de Bree en Leppinks lange
stukke gelegen en eyndelijk dan nog een halven tiende uit het erve Loink sijnde grof en smal edog met
dese conditie dat den Heere Voerst van Aversbergen of Hagenvoorde den tiende trekt uit den Loocamp ses
schepel groot en dan nog twee stukken of twee eindens soo lange sijn als het derde stukke het Loo stukke
genaemt sijnde het Loo door de verkoper met heggen en struiken nieuw aengemaakt en daarvoor nooit
voor tiende aengemaant of aengeeyscht is maar altoos vrij beseten sonder tiende; wordende hiertegens
wederom getiendet in het erve Loink het Spekenstukke voor tegenswoordig gebruikt bij Nijhuis als onder
dat erve gehorende en dan nog uit twee stukjes pastorienland gebruikt het eene door Voort Jan en het
andere door Sigger Snijder. Dat de beloofde cooppenningen door de coopers off overnemers voorgemeld
ten vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparanten te samen en yder in het bijsonder
van voorschr. parcelen, sijnde vrij en allodiale goederen exempt heeren lasten, bij desen doende
gerichtelijke cessie, transport en overdragt aan ende ten profijte van gemelde coperen off overnemers.
Haar comparanten, derselver kinderen en erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen voorschr.,
derselver kinderen en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop,
cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als
rechtens is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens Berent ten Kaete,
als door comparanten versocht en gequalificeerd sijnde, voor haar te tekenen en te segelen, getekent en
gesegelt.
Actum Goor den 1 december 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijk
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Derk te Logter en desselfs huisvrouwe Jenneken van 't
Hexel marito tutore, voorts Lucas Swiers in huwelijk hebbende Anneken Roeters en bij indispositie van
deselve Anneken Roeters daar voor mede gecompareerd Jannes Swiers die daarvoor de rato caveerd mits
desen. De welke bekenden ende verklaerden voor een summa van vijff hondert twee en dartig car.
gulden en tien stuivers vrij gelt bij haar comparanten ten vollen ende te danke ontfangen volgens
coopcedule in dato den 9 november 1751 daarvan opgerigt in optima qua forma gerichtelijk te cederen, te
transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten profijte van de coperen
Hendrik Vrielink en desselfs huisvrouwe Mechteld Boerkamp, haar eygen toebehorende drie vierde
parten van de naegenoemde landerijen uit het erve ende goed Vrielink in de boerschap Harke onder

desen weled gerichte gelegen, aan haar comparanten volgens acte van verdelinge in dato den 11 september
1751 met Berent ten Zijthoft gehouden toegedeelt en toegevallen als namentlijk van het kleine stukjen
voorin de Esch agter het groote stukke groot drie spind, het Bentevers stukke groot een schepel en twee
spint, het lange stukke groot twee schepel en twee spint, het Heuvel stukke groot een schepel en twee
spint, het schot stukke drie schepel sijnde tiendbaar als mede op den camp bij het huis langs de velt maete
aan den Swartendijk aan schietende, beginnende vier voet van de camer bij langs den berkenboom daar
den bakovent gestaan heeft tot op den middelsten appelboom regtdoor tot op den graven en dan verder
regtdoor tot op den willigen boom aen en dan nog een dagwerk hooylant bij of omtrent de Visschershuis
tusschen de hooylanden van Immink en Harmen Weevers in het Stokkemerbroek gelegen, als mede ook
het waartal nae quota van het erve Vrielink. En sulx met derselver oude en nieuwe regt en geregtigheden,
lusten en lasten so van landsmiddelen, uitgangen en diensten nae quota. Haer comparanten, kinderen en
erfgenamen van gemelde drie vierde parten van en aan voorschr. landerijen, hooyland en daartoe
gehorende geregtigheden en lasten, ontervende ende de coperen voorgemeld, derselver kinderen en
erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten
allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens Claas van Kemna, als door
comparanten versocht en gequalificeerd sijnde, voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Rijssen den 6 december 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en Berent ten Kate
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Vrielink en desselfs huisvrouwe Mechteld
Boerkamp marito tutore in de boerschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen
aan de ed. Jacob Bruins burgermeester der stad Goor en desselfs huisvrouwe Johanna Cuypers een
capitaele summa van drie hondert en vijff en twintig car. gulden ad 20 st het stuk. Met beloften om
hetselve capitael jaerlix te verrenten met drie gulden en tien stuivers van het hondert en sal het eerste jaer
interesse verschenen sijn als heden over een jaer en soo continueren van jaer tot jaer tot de restitutie en
aflosse toe waarvan de denunciatie ten wedersijden sal vrij staen mits een half jaer voor den verschijnsdag
worde gedaan. Tot pracyse nakominge van het welke sij comparanten ten bestendigsten nae regte sijn
verbindende haar personen, gerede en ongerede goederen en tot een speciaal hypotheecq kragt deses
stellende haar eygen toebehorende drie vierde parten van volgende landerijen als het kleine stukjen voorin
de Esch agter het groote stukke groot drie spind, het Bentevers stukke groot een schepel en twee spint, het
lange stukke groot twee schepel en twee spint, het Heuvel stukke groot een schepel en twee spint, het
Schot stukke drie schepel als mede het lant op den camp bij het huis het Vrielink genaamt alle onder
Harke gelegen. En dan nog een dagwerk hooylant bij de Visschershuis tusschen de hooylanden van
Immink en Harmen Weevers in het Stokkemerbroek gelegen. Welke door comparanten van Derk te Logter
en Lucas Swiers aangekoft en aan haar den 6 deser teste prothocolle overgedragen en tot betalinge dier
cooppenningen mede worde gebruikt. Ten einde de renthefferen of derselver erfgenamen in cas van
misbetalinge, soo van capitael als te verlopen interesse, sig daer aen ten allen tijden kost en schadeloos
sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende comparanten ten dien einde van alle exceptien en
beneficien regtens desen eenigsints contrarierende en specialijk van die van ongetelden gelde. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens Tobias van Ommen, als door
comparanten versocht en gequalificeerd sijnde, voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 7 december 1752.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en proc. Christoffel
Hulsken personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Roelof te Vaarhorst en desselfs huisvrouwe
Janna ter Duis marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden
gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Jan Klein Bruggink en

desselfs huisvrouwe Janna Klein Bruggink (Maatkate) een capitaele summa van vier hondert en
vijftig car. guldens van twintig stuivers het stukke. Met beloften om dit capitael jaerlix te verrenten met
drie diergelijke guldens van het hondert en sal het eerste jaer interesse verschenen weesen als heeden over
een jaar en soo continueren van jaer tot jaer tot de restitutie en aflosse toe, waarvan de denunciatie ten
wedersijden sal vrij staen mits een half jaer voor den verschijnsdag worde gedaan. Tot precyse
naekominge van het welke sij comparanten ten bestendigsten nae regte sijn verbindende haar personen,
gerede en ongerede goederen en tot een speciaal hypotheecq kragt deses stellende haar eygendoemelijke
toebehorende halve caterstede de Visscherije genaemt in het Carspel van Goor gelegen; en sulx met
derselver ap en dependentien, recht en geregtigheden soo en als door comparanten tegenswoordig word
beseten. Ten einde de renthefferen of derselver erfgenamen in cas van misbetalinge, soo van capitael als
interesse, sig daer aen ten allen tijden kost en schadeloos te sullen kunnen en mogen verhalen.
Renuntierende comparanten ten dien fine van alle exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints
contrarierende en specialijk van die van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick
verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk de comparanten desen als mede hebben getekent,
edog geen cachet hebbende door mij verwalter richter opgemeld op derselver speciale versoek ook mede
voor haar gesegelt.
Actum Goor den 8 januar 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en dr Gerhard
Knape persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Albrink (Broers) en desselfs huisvrouwe
Janna Albrink marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden voor een summa van twee hondert
en vijftig car. gulden vrij gelt bij haar comparanten ten vollen ende te danke ontfangen in optima juris
forma gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen, aan de
copersche Jenneken Plasmans weduwe van wijlen Jan Plasmans, haar eygendoemelijke toebehorende
vrije allodiale en sonder beswaar van eenige heeren lasten, halve hooymate de Beerten maate genaemt,
sijnde groot ongeveer een en een half dagwerk tusschen comparanten en Evertink hooylanden bij het
Verdriet in het Elsenerbroek onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Haar comparanten,
kinderen en erfgenamen van voorgem. een en een half dagwerk hooyland ontervende ende de copersche
voorschr. en derselver kinderen en erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om
desen erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en
opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
getekekent en gesegelt, gelijk de comparanten dese ook mede hebben getekent of gehandmerkt, edog geen
zegel hebbende nog gebruikende, door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum den 9 januar 1753.
(Bovenstaande akte wordt op dezelfde dag opnieuw genoteerd echter dan is er sprake van Jan Plasmans en
sijn vrouw Jenneken Plasman !)
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Derk Harmen van Assen en
Gerhard Hulsken burgermeesteren der stad Goor persoonlijk gecompareerd ende erschenen sij Johanna
Jalink wed. van wijlen burgermr. Berent ten Hengel, in desen geassisteert met de oud burgermr. Wolter
Knape, als haar versogten en toegelaten mombair. De welke bekende ende verklaerde voor een summa
van seven hondert caroli gulden verkoft te hebben aan de ed. Wolter Jalink, haar comparantinne eygen
toebehorende halve tiende sijnde groff en smal uit de erven Gosendam in Carspel van Goor gelegen
gaende ende de Gosendams tiende genaemt. Dat door gemelde coper ter voldoeninge dier cooppenningen
aan de ed. Derk ten Hengel coopman tot Deventer als cessionaris van Marten Boelen en desselfs
huisvrouwe Hester Camerling heeft sijn voldaan ende betaalt een capitaele summa van vijf hondert gulden
en interesse vandien ter voldoeninge van een gerichtelijke vestenisse in dato den 10 januar1733 soo
deselve in gemelde halve tiende voorhebbende ende de overige cooppenningen aan haar comparanten ten
vollen ende te danke voldaen ende betaalt. Oversulx comparantinne ter assistentie als vooren met

bedankinge voor goeden en deugdelijke betalinge der volle cooppenningen. Bij desen doende gerichtelijke
cessie, transport ende overdragt aan ende ten profijte van gemelde coper Wolter Jalink van voorschr. halve
tiende Gosendams tiende genaemt, sijnde grof en smal so en in diervoegen als comparantinne deselve en
tot heden in eygendom heeft beseeten. Haer comparantinne en erfgenamen daer van ontervende ende de
coper voorgem. en derselver kinderen en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften
om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en
opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
neffens de comparantinne en haer mombair eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 27 januar 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren burgermr. Jacob Bruins en Jan Hendrik
Jalink persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Tonis Hayker en desselfs huisvrouwe Maria
Jacobsen marito tutore tot Diepenheim wonende. De welke bekenden ende verklaerden voor een somma
van twee hondert en sestig caroli gulden vrij gelt bij haar comparanten ten volle ende te danke
ontfangen in optima juris forma gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in
en mits desen, aan de coperen Derk Haykers en desselfs huisvrouwe Harmken Swoferink haar eygen
toebehorende vrije en allodiale vierde part met derselver recht en geregtigheden van den
sogenaemden Koekoek in het Elsenerbroek onder desen gerichte tusschen de landen en behuisinge van
Locht Jan en Wolter Koekoek in sijn bekende bepalinge gelegen en waervan de coperen voorgemeld een
vierde part en Locht Jan de halfscheid in eygendom sijn toekomende; voorts nog een half huis waarvan
de andere halfscheid gemelde Locht Jan is toekomende. Haer comparanten, kinderen en erfgenamen
van gemelde halve huis en vierde part van den soo genaamden Koekoek ontervende ende de coperen,
derselver kinderen en erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese coop, cessie
en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops
recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 16 februar 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren burgermr. Jacob Bruins en Jan Hendrik
Jalink persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Derk Hayker en desselfs huisvrouwe Harmken
Swoferink marito tutore in het Elsenerbroek wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te sijn
aen Egbert Vossesang de somma van vierhondert car. gulden ad 20 stuiver het stukke; welke sij
comparanten bij desen beloven jaerlix te sullen verrenten met drie gulden en vijftien stuivers van het
hondert en soo voorts van jaer tot jaer tot de werkelijke afloose en restitutie toe, waervan de denuntiatie
ten wedersijden sal vrij staan mits daar van een half jaar voor de verschijnsdag behoorlijke denuntiatie en
aenkondinge werde gedaan en komende het eerste jaar interesse te verschijnen als heden over een jaar. Tot
pracyse nakominge van hetwelke sij comparanten ten bestendigsten nae rechte sijn verbindende haere
personen en goederen niets exempt en onderpand stellende mits desen, haer eygen toebehorende vrije
allodiale halve caterstede den Koekoek genaemt met derselver annexe en onderhorige bouw en
hooylanden, mitsgaders het huis door comparanten daarop getimmert als mede het halve huis waervan
Locht Jan de wederhelfte, als mede de andere helfte van gemelde caterstede is competerende, staende en
gelegen in sijn bekende bepalinge tusschen de huisen en landerijen van Wolter Koekoek in het
Elsenerbroek onder desen gerichte van Kedingen. En tot aankoop en voldoeninge der cooppenningen den
halfscheid van gemelde halve caterstede aen Tonis Haykers, soo heden daarvan teste prothocolle
overdragt gedaan heeft, voorschr. capitale summa mede is gebruikt. Ten einde de rentheffer of derselver
erfgenamen sig daar aen in cas van misbetalinge, soo van capitael als interesse, ten allen tijden cost en
schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende comparanten ten dien fine van alle exceptien
en privilegien van rechte desen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden

gelde. Voorts tusschen somparanten en de rentheffer voorgemeld geconvenieert ende overkomen dat
wanneer sij comparanten de interesse onvermoedelijk mogten onbetaalt laeten en wel drie jaeren
verschenen en onbetaalt mogten sijn, dat hij rentheffer in dien val voorschr. halve caterstede als sijn eygen
sal mogen aantasten en erflijk behouden, mits op voorschr. capitael en verschenen interesse als dan nog
moet uitkeren en betalen sodane summa als daer aen tot seshondert en vijftig gulden te samen
uitmaakende. In waerheids oirconde en onder renunciatie van alle exceptien en privilegien rechtens aen
sijde van de rentgeveren gedaan. Desen eenigsints contrarierende hebbe ick verwalter richter voorn. dese
getekent en gesegelt, gelijk de comparanten dese mede hebben getekent of gehandmerkt, dog geen cachet
hebbende door mij verw. richter op derselver speciale versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 16 februar 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen is Harmen ten Cate tot Goor wonende. De welke
bekende ende verklaerde hoe dat wijlen sijn respective vader Harmen Arent ten Cate als volmagtiger van
Hermen Teunissen ten Cate en desselfs huisvrouwe Geesken Arentsen in de provincie van Groningen
wonende, heeft verkoft een vierde part, sijnde ongeveer een dagwerk uit twee hooylanden en de eene
langs Wolter Cuypers en Eeftink maete ende de andere bijlangs Hendrik Scholtens maete in het
soogenaemde Sumpel in de boerschap Elsen onder desen gerichte van Kedingen gelegen. En dat voor een
summa van negentig car. gulden ende sulx aan Teunis Hayker. ... van overdragt en voorschr. penning
door verkoperen aan coper yder in de halfscheid moeten voldaan worden. Dat door de coper voorgemeld
de volle cooppenningen aan hem comparant sijn voldaen ende betaalt. Oversulx van voorschr. vierde part
hooyland bij desen in optima juris forma doende gerichtelijke cessie, transport en overdragt aen ende ten
profijte van hem Teunis Hayker, derselver en sijn erfgenamen daer aenervende en sijn principalen
voorgemeld ende derselver erfgenamen daer wederom van ontervende. Met beloften om dese cessie,
transport en overdragt ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als
rechtens is. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter dese neffens den comparant getekent en
gesegelt.
Actum Goor den 8 maert 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Tonis Hayker ende desselfs huisvrouwe Maria
Jacobs marito tutore tot Diepenheim wonende. De welke bekenden ende verklaerden voor een summa
van seventig car gulden bij haar ten vollen ende te danke ontfangen in optima juris forma gerichtelijk te
cederen, te transporteren ende over te dragen, sulx doende bij desen, haer eygen toebehorende vierde
part, sijnde ongeveer een dagwerk van twee hooylanden den eene langs Wolter Cuypers en Evertink en
de andere bij langs Hendrik Scholtens maeten in het soo genaemde Sumpel in de boerschap Elsen onder
desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en van Harmen Teunissen ten Cate en desselfs huisvrouwe
Geesken Arentsen aangekoft. Ende sulx aan handen ende ten profijte van de coperen Gerrit Westenberg en
desselfs huisvrouwe Janna Klein Langele. Haer comparanten en erfgenamen daer van ontervende ende de
coperen voorgemeld, derselver kinderen en erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met beloften
om dese cessie, transport en overdragt ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en
opspraeke als rechtens is. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens Harmen
ten Cate als door comparanten versocht en gequalificeerd sijnde voor haer te tekenen en te zegelen,
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 8 maert 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Engbert Truitman ende desselfs huisvrouwe Jude

Roesen marito tutore in Elsenerbroek wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen
en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aen Jan
Philipsborg en desselfs huisvrouwe Janna Sprokkerief een capitale somma van vijftig car. gulden ad
20 stuivers het stukke. Met beloften om dit capitael jaerlix te verrenten met twee gulden en sal het eerste
jaer rente verschenen sijn als heden over een jaer en so continueren van jaer tot jaer tot de restitutie en
aflosse toe; waervan de denuntiatie ten wedersijden sal vrij staen mits een half jaar voor de verschijnsdag
worde gedaan. Tot precyse naekominge van hetwelke sij comparanten ten bestendigsten na regte sijn
verbindende haere personen, goederen en ongerede goederen en tot een speciael hypotheecq kragt deses
stellende haar eygen toebehorende huisjen op Hendersholt in het Elsenerbroek onder desen gerichte
van Kedingen staande en tot welkers opbouw voorgem. penningen mede sijn gebruikt. Voorts nog haer
eygen toebehorende rood spreeuwelde koe op het vierde jaer oud, een swart spreeuweld kalf, twee kisten,
een bedde, twee ijseren potten, ijseren haal, tange en een emmer. Ten einde de renthefferen of derselver
erfgenamen in cas van misbetalinge soo van capitael als te verlopen rente, sig daar aen ten allen tijden cost
en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende comparanten ten dien einde van alle
exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van
ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens Berent ten
Kate, als door comparanten vermits schrijvens onervaren en geen segel gebruikende waeren, versocht en
gequalificeerd sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesgelt.
Actum Goor den 27 maert 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Claes Wennink en desselfs huisvrouwe Maria
Cloppers in de boerschap Stokkum wonende marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden voor
een summa van eenhondert en negentig car. gulden vrij gelt bij haer comparanten ten vollen ende te
danke ontfangen ingevolge coopcedule in dato den 18 octob. 1744 daarvan opgerigt, in de beste en
bestendigste forma rechtens gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in en
mits desen, haer eygen toebehorende stukke bouwland in Meengs kamp naast het hekke langs den weg
ter eene en naast Lokes land ter andere sijde in sijn bekende bepalinge in de boerschap Harke deses
gerichte Keingen gelegen met sijn halve uitdrift, lusten en lasten daer op liggende, edog vrij van
vuurstedegelt van Meengs aengaende; en dat aen handen ende ten profijte van de coperen Jan Roesink en
desselfs huisvrouwe Janna Koldendijk. Haer comparanten en erfgenamen daer van ontervende ende de
coperen voorgemeld, derselver kinderen en erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met beloften
om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en
opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
getekent en gesegelt, gelijk de comparanten dese ook mede hebben getekent of gehandmerkt, dog geen
cachet hebbende nog gebruikende op derselver versoek door mij verwalter richter mede voor haer
gesegelt.
Actum Goor den 27 april 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Roesink en desselfs huisvrouwe Janna
Koldendijk tutore marito in de boerschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aen Frerik Meyer in Elsen de summa van
een hondert car. gulden ad 20 st het stuk; welke sij comparanten bij desen beloven jaerlix te sullen
verrenten met vier diergelijke gulden en soo voorts van jaer tot jaer tot de werkelijke aflosse en restitutie
toe; waervan de opsage ten wedersijden sal vrij staen mits sulx een half jaer voor de verschijnsdag werde
gedaan en komende het eerste jaer interesse ter verschijnen als heeden over een jaer. Tot pracyse
naekominge van hetwelke sij comparanten ten bestendigsten nae rechte sijn verbindende haere personen
en goederen niets exempt en tot een speciael hypotheecq en onderpand mits desen stellende haar eygen

toebehorende stukke bouwland in Meengs kamp naast het hekke langs den weg ter eene en aan Lokes
land ter andere sijde in sijn bekende bepalinge in de boerschap Harke onder desen gerichte van Kedingen
gelegen en van Claas Wennink aangekoft en op heeden aen comparanten teste prothocolle overgedragen
en tot betalinge dier cooppenningen dese penningen mede gebruikt. Ten einde de rentheffer of derselver
erfgenamen sig daer aan in cas van misbetalinge, soo van capitael als interesse, ten allen tijden cost en
schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparanten ten dien fine van alle exceptien
en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende en in specie de exceptie van ongetelden gelde.
S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens de ed. Coenraed ter Swaek,
als door comparanten vermits schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende waeren, versogt en
gequalificeerd sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 27 april 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Leferink alias Jan Visschers en desselfs
huisvrouwe Swenneken Leferink marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijke schuldig te sijn
aan Jan Klein Bruggink en desselfs huisvrouwe Janna te Maatkotte een capitaele somma van drie
hondert en vijftig car. gulden ad 20 stuivers het stuk. Met beloften om dit capitael jaerlix te verrenten
met drie en een halven gulden van het hondert, edog met drie kunnen volstaan wanneer de interesse
binnen het jaer nae de verschijnsdag word betaalt en sal het eerste jaer interesse verschenen wesen als
heeden over een jaar en soo continueren van jaer tot jaer tot de restitutie en aflosse toe; waervan de opsage
ten wedersijden sal vrij staan mits een jaer voor de verschijnsdag werde gedaen. Tot pracyse naekominge
in het welke sij comparanten ten bestendigsten nae rechte sijn verbinden haere personen, gerede en
ongerede goederen en tot een speciael hypotheecq en onderpand kragt deses stellende en verbindende haer
eygendoemelijke halve plaatsjen genaamt de Visscherije in het Carspel van Goor gerichts Kedingen in
sijn bekende bepalinge gelegen. Ten einde de renthefferen of erfgenamen sig daer aan in cas van
misbetalinge, soo van capitael als interesse, ten allen tijden cost en schadeloos sullen kunnen en mogen
verhalen. Renuntierende comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien rechtens desen
eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Houdende de comparanten
haer van de uitwerkinge deses ten vollen onderricht. Voorts is geconditioneert dat de rentgeveren
voornoemde capitael met hondert of vijftig gulden sullen mogen aflossen en het capitael eenen anderen
noch de interesse mede alsdan nae ... mogen korten, edog onder conditien van goeden groven gangbaeren
gelden. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt gelijk
de comparanten dese ook mede hebben getekent of gehandmerkt, dog geen cachte hebbende nog
gebruikende, hebbe ick verwalter richter op derselver speciale versoek dese mede voor haer gesegelt.
Actum Goor den 1 may 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob
Bruins personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Stoffer Cloots (Leusman) uit Stokkum en desselfs
huisvrouwe Truitken Cloots marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en
in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan mevrouw
H. van Eyll weduwe Ribbius tot Deventer wonende, een capitael somma van een hondert en vijftig
car. gulden ad 20 st het stukke. Met beloften om dit capitael jaerlix te verrenten met vijff diergelijke
guldens van het hondert, edog met drie gulden en vijftien stuivers kunnen volstaan als de rente jaerlix
binnen een vierendeel jaers nae de verschijnsdag word betaalt. En sal het eerste rente verschenen weesen
als heeden over een jaar en soo continueren van jaer tot jaer tot de restitutie en aflosse toe, waarvan de
opsage ten wedersijden sal vrij staan mits een vierendeel jaers voor de verschijnsdag worde aangekondigt.
Tot pracyse naekominge van het welke comparanten ten bestendigsten nae rechte sijn verbindende haere
personen en goederen en tot een speciael hypotheecq en onderpand kragt deses stellenden haer eygen

toebehorende vrije allodiale en onbeswaerde stuk lant het Lange of Bergstukke genaamt groot een
mudde gesaey ter sijden tussen de landen van Kistemaker en eyndwaards aan den weg in den
Markeleresch onder desen gerichte van Kedingen gelegen; ten einde de renthefferen of derselver
erfgenamen in cas van misbetalinge, soo van capitaal als interesse, sig daer aan ten allen tijden cost en
schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparanten ten dien einde van alle
exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van
ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en
gesegelt, gelijk de comparanten dese ook mede hebben getekent, dog geen cachet hebbende nog
gebruikende door mij verwalter richter op derselver speciale versoek mede voor haer gesegelt.
Actum Goor den 3 may 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren burgermr. Jacob Bruins en Hendrik Jan
Jalink personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Arent Varenhorst van Marculo en desselfs
huisvrouwe Hendrina Gorkink marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden voor een somma
van een hondert en vijftig car. gulden bij haar comparanten ten vollen ende te danke ontfangen verkoft
te hebben, gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende kragt deses, haer eygen
toebehorende onverdeelde vierde part sijnde ongeveer vijff schoft maeyens in het soogenaemde
Helmigh slag naest den Vossebelt, ter eene sijde langs de Woestenije en ter andere sijde langs Jan te Riet
sijn hooymaete onder Marculo in desen weled. gerichte van Kedingen kennelijk gelegen; sijnde vrij en
allodiael exempt heeren lasten en waervan de halfscheid dier hooymaete of slag aan Jan te Riet en het
andere vierde part Willemken Varenhorst toekomende sijn. Ende dat aan handen ende ten profijte van de
coperen Harmen Strateman en desselfs huisvrouwe Aeltjen Dijkink en derselver erfgenamen. Haer
comparanten en erfgenamen van voorgemelde vierde part ontervende ende de coperen gemeld, derselver
kinderen en erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop, cessie en
transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht
is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk de
comparanten dese ook hebben getekent, dog geen cachet hebbende hebbe ick verw. richter op derselver
speciale versoek dese mede voor haer gesegelt.
Actum Goor den 7 may 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere voor
de oprechte waerheid dat voor mij en assessoren dewelke waeren burgermr. Jacob Bruins en Hendrik Jan
Jalink personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Berent Keusenkamp en desselfs huisvrouwe
Grietjen Wijmerink marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden voor een somma van een
hondert en vijftien gulden vrij gelt bij haer ten vollen ende te danke ontfangen, ingevolge coopcedule in
dato den 18 maert 1753 daarvan opgerigt in optima juris, gerichtelijk te cederen, te transporteren en over
te dragen, sulx doende in en mits desen, haer eygen toebehorende stukjen bouwland het Kleine Stukjen
genaamt, groot ongeveer ses spint gesaay sijnde tiendbaer, ter eene sijde bij langs Harmen Gelkink en ter
andere sijde bij langs Hendrik Closters haar landen in den Markeler Esch onder desen weled. gerichte van
Kedingen gelegen; ende dat aen handen ende ten profijte van de coperen Jan Groot Wannink en
desselfs huisvrouwe Aeltjen Broill in de boerschap Beusbergen wonende. Haer comparanten, derselver
kinderen en erfgenamen daervan ontervende ende de coperen voorgemeld, derselver kinderen en
erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop, cessie en transport ten
allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk de comparanten
dese ook mede hebben getekent, edog geen cachet hebbende nog gebruikende hebbe ick verwalter richter
op derselver speciale versoek dese mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 19 may 1753.

