1753-1757 Transporten en hypotheken
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Jan ter Welle en Jan Scheeper persoonlijk gecompareerd
ende erschenen sijn Elsken Bouwhuis wed. van wijlen Hendrik Lambers Plasman voor haar selfs en
als wettige voogdesse van haar minderjarige zoon Gerrit Plasman ende de rato caverende voor haar
meerderjarige absente zoon Gerrit Plasman die bij sijn te huiskomst dese mede sal tekenen en doen
zegelen, mitsgaders Lambert Plasman voor hem selfs en als assistent en momboir van voorschr. sijn
moeder ende ten laasten Tonis Nilant en desselfs huisvrouwe Willemken Plasman marito tutore. De
welke te samen en yder in het bijsonder bekenden ende verklaerden voor een somma van vierhondert
car. gulden aan hun respective landvrouw mevrouw M.G. van Doornink weduwe van wijlen de
weledele heer scholtus Jan Jordens, verkoft te hebben haar eygen toebehorende twee dagwerken
hooyland den Bisschop genaamt tussen den Wolters camp en het slag in de boerschap Harke gelegen als
mede nog twee dagwerken hooyland de Hartgerinks maete genaemt tusschen Gelkinks en Hekhuis slag in
het Stokkemerbroek gelegen en welke een ... voorgaande sullen strekken ingevolge gemaakte woord in
voldoeninge van de verschenen pagten aan opgemelde hun respective landvrouw verschuldigt. Oversulx
comparanten van voorschr. twee parcelen hooyland bij desen doende gerichtelijke cessie, transport en
overdragt aan ende ten profijte van meergemelde mevrouw M.G. van Doornink weduwe Jordens. Haer
comparanten en erfgenamen daarvan ontervende ende mevrouw M.G. van Doornink wed. Jordens ende
derselver 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. 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, hebbe ick verwalter richter op derselver versoek dese mede voor haar gesegelt.
Actum op Plasmans in de boerschap Harke den 21 juny 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan te Rijt en desselfs huisvrouwe Geertruit Helmigh
marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge coopcedule in dato
den 39 may deses jaers 1753 daervan opgerigt, verkoft te hebben aan Berent Dijkink en desselfs
huisvrouwe Johanna Key haar eygen toebehorende huis en hoff het Helmigs genaemt met het annexe
brouwhuis, brouwgereedschap niets in het groote of kleine uitgesondert wat name ook mogte hebben en
sulx met derselver recht en geregtigheden, lusten en lasten in sijn bekende bepalinge binnen Marculo
staande en gelegen; voorts nog een hooyland het Nije Slag genaemt mede onder Marculo gelegen en dan
nog het land het Nieuwe Land genaamt aan den Koekkoek in de boerschap Stokkum mede in hun bekende
bepalinge onder desen weled gerichte van Kedingen gelegen. Ende dat alles voor een somma van een
duisent car. gulden vrij gelt en welke penningen sij comparanten verkoperen mede bekenden dat aen haer
door de coperen gemeld ten vollen ende te danke waeren voldaen en betaalt. Oversulx sij comparanten van
voorschr. parcelen ten bestendigsten nae rechte bij desen doende gerichtelijke cessie, transport en
overdragt aan ende ten profijte van de coperen Berent Dijkink en desselfs huisvrouwe Johanna van Key.
Haer comparanten en erfgenamen daervan ontervende ende opgemelde 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. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens de comparanten eygenhamdig getekent
en gesegelt.
Actum Goor den 6 july 1753.
Copia
Wij Burgermeesteren Schepenen ende Raaden der stad Deventer doen cond en certificeren hier mede dat
voor ons persoonlijk gecompareerd ende erscheenen sijn Derk ten Hengel en Femia ten Hengel

ehelieden marito tutore. En bekenden in de beste en meestbundigste forma rechtens geconstitueert ende
volmagtig gemaakt te hebben, sulx doende mits desen, haar lieden zoon Henrik ten Hengel om uit namen
van wegens haar comparanten aan alle en een yeder koper in het bijsonder seeker landgoed den Pot
genaemt gelegen in Markel overdragt te doen nae costume locaal. Voorts comparanten schulden in te
vorderen, met de debiteuren te liquideren, penningen te ontfangen en daer voor te quiteren, mitsgaders
comparanten voordeel en interest waer te nemen, schaaden voor te komen ende alles te verrigten wat der
saaken nooddruft mogte komen te vereyschen, schoon ook nader en uitdrukkelijker last als in desen
vermeld, mogte vereyscht worden welke comparanten aen den geconstitueerde wel expres willen hebben
mede gegeven en gehouden even als of in desen woordelijk geinsereerd waare. Belovende al het geene
door de geconstitueerde hier in sal worden gedaan en verrigt voorgoed bundig en van waerden te sullen
houden sodanig of hetselve door haar persoonlijk gedaan waere. Zonder arg of list en in kennis der
waerheid dese gegeven onder desen stadszegel en subscriptie eener onser secretarien.
Deventer den 17 july 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Joan Willem Spraekel burgermr der stad Goor voor
sig selfs ende rato caverende voor sijn absente kinderen. Voorts Joan Benjamin Spraekel voor hem selfs
en Hendrik ten Hengel als volmagtiger van sijn ed. vader Derk ten Hengel coopman tot Deventer en
moeder Femia ten Hengel ehelieden. Luid volmagt voor de Hoog Achtbaere Heeren Burgermeesteren,
Schepenen en Raaden der stad Deventer op den 17 july 1753 op sijn ed. debite gepasseert, deselve in
judicio gesien, gelesen, van waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts
geregistreerd. Ende bekenden sij comparanten in hun gemelde qualiteit voor een summa van een hondert
en veertig gulden, sijnde guldens van 20 st het stuk vrij gelt bij haar ten vollen ende te danke ontfangen
ingevolge coopsvoorwaerden in dato den 5 april 1753 in optima juris forma gerichtelijk te cederen, te
transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen. Het eerste parceel nae de sijde van den
berg ongeveer een mudde land op den soogenaemden Potkamp in de boerschap Harke gelegen met
derselver lusten en lasten onder het erve Potman gehorende en dat aen handen ende ten profijte van de
coperen Slag Jan (Ovink) ende sijn vrouwe. Haer comparanten, derselver kinderen en erfgenamen
daervan ontervende ende de coperen opgemeld, 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 regt is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe
ick verwalter richter voorn. dese nevens de eerste comparanten en de ed. Coenraed ter Swaak, als door de
laaste comparant versogt en gequalificeert sijnde voor hem te tekenen en te segelen, eygenhandig getekent
en gesegelt.
Actum Goor den 2 aug. 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Joan Willem Spraekel burgermr der stad Goor voor
sig selfs ende rato caverende voor sijn absente kinderen. Voorts Joan Benjamin Spraekel voor hem selfs
en Hendrik ten Hengel als volmagtiger van sijn ed. vader Derk ten Hengel coopman tot Deventer en
moeder Femia ten Hengel ehelieden. Luid volmagt voor de Hoog Achtbaere Heeren Burgermeesteren,
Schepenen en Raaden der stad Deventer op den 17 july 1753 op sijn ed. debite gepasseert, deselve in
judicio gesien, gelesen en van waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts
geregistreerd. Ende bekenden sij comparanten in hun gemelde qualiteit voor een summa van een hondert
een en veertig gulden sijnde guldens van 20 st het stuk vrij gelt bij haar ten vollen ende te danke
ontfangen ingevolge coopsvoorwaerden in dato den 5 april 1753 in optima juris forma gerichtelijk te
cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen, het tweede parceel sijnde
ongeveer een mudde land gesaay met derselver lusten en lasten op den sogenaemden Potkamp in sijn
bekende bepalinge in de boerschap Harke gelegen ender onder hetselve Potman gehorende. Ende dat aen

handen ende ten profijte van de coper Gerrit Alferinck knegt van Jan Lonink. Haer comparanten,
derselver principalen en erfgenamen daervan ontervende ende de coper opgemeld ende derselver
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 regt is. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de eerste comparanten en de ed.
Coenraed ter Swaak, als door laaste comparant specialijk versocht en gequalificeerd sijnde voor hem te
tekenen en te segelen, eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 2 augusti 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Joan Willem Spraekel burgermr der stad Goor voor
sig selfs ende rato caverende voor sijn absente kinderen. Voorts Joan Benjamin Spraekel voor hem selfs
en Hendrik ten Hengel als volmagtiger van sijn ed. vader Derk ten Hengel coopman tot Deventer en
moeder Femia ten Hengel ehelieden. Luid volmagt voor de Hoog Achtbaere Heeren Burgermeesteren,
Schepenen en Raaden der stad Deventer op den 17 july 1753 op sijn ed. debite gepasseert, deselve in
judicio gesien, gelesen en van waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts
geregistreerd. Ende bekenden sij comparanten in hun gemelde qualiteit voor een summa van een hondert
twee en dartig gulden sijnde guldens van 20 st het stuk vrij gelt bij haar ten vollen ende te danke
ontfangen ingevolge coopsvoorwaerden in dato den 5 april 1753 in optima juris forma gerichtelijk te
cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen het derde parceel sijnde
ongeveer een mudde land gesaay met derselver lusten en lasten in sijn bekende bepalinge op den
sogenaemden Potkamp in de boerschap Harke gelegen en onder het erve Potman gehorende. Ende dat aen
handen ende ten profijte van de coperen Stoffer Kloots en sijn vrouwe. Haer comparanten, derselver
principalen en erfgenamen daervan ontervende ende de coperen opgemeld ende 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 regt is. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de eerste comparanten en de ed.
Coenraed ter Swaak, als door laaste comparant specialijk versocht en gequalificeerd sijnde voor hem te
tekenen en te segelen, eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 2 augusti 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Joan Willem Spraekel burgermr der stad Goor voor
sig selfs ende rato caverende voor sijn absente kinderen. Voorts Joan Benjamin Spraekel voor hem selfs
en Hendrik ten Hengel als volmagtiger van sijn ed. vader Derk ten Hengel coopman tot Deventer en
moeder Femia ten Hengel ehelieden. Luid volmagt voor de Hoog Achtbaere Heeren Burgermeesteren,
Schepenen en Raaden der stad Deventer op den 17 july 1753 op sijn ed. debite gepasseert, deselve in
judicio gesien, gelesen en van waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts
geregistreerd. Ende bekenden sij comparanten in hun gemelde qualiteit voor een summa van een hondert
ses en veertig gulden sijnde guldens van 20 st het stuk vrij gelt bij haar ten vollen ende te danke
ontfangen ingevolge coopsvoorwaerden in dato den 5 april 1753 in optima juris forma gerichtelijk te
cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen het vierde perceel sijnde
ongeveer een mudde land gesaay met derselver lusten en lasten in sijn bekende bepalinge op den
sogenaemden Potkamp in de boerschap Harke gelegen en onder het erve Potman gehorende. En dat aan
handen ende ten profijte van de coperen Jacob Meengs (Daalwijk) en desselfs vrouwe. Haer
comparanten, derselver principalen en erfgenamen daervan ontervende ende de coperen opgemeld ende
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 regt is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de eerste

comparanten en de ed. Coenraed ter Swaak, als door laaste comparant specialijk versocht en
gequalificeerd sijnde voor hem te tekenen en te segelen, eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 2 augusti 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Joan Willem Spraekel burgermr der stad Goor voor
sig selfs ende rato caverende voor sijn absente kinderen. Voorts Joan Benjamin Spraekel voor hem selfs
en Hendrik ten Hengel als volmagtiger van sijn ed. vader Derk ten Hengel coopman tot Deventer en
moeder Femia ten Hengel ehelieden. Luid volmagt voor de Hoog Achtbaere Heeren Burgermeesteren,
Schepenen en Raaden der stad Deventer op den 17 july 1753 op sijn ed. debite gepasseert, deselve in
judicio gesien, gelesen en van waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts
geregistreerd. Ende bekenden sij comparanten in hun gemelde qualiteit voor een summa van een hondert
vijf en veertig gulden sijnde guldens van 20 st het stuk vrij gelt bij haar ten vollen ende te danke
ontfangen ingevolge coopsvoorwaerden in dato den 5 april 1753 in optima juris forma gerichtelijk te
cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen het vijfde parceel sijnde
ongeveer een mudde land gesaay met derselver lusten en lasten in sijn bekende bepalinge op den
soogenaemden Potkamp in de boerschap Harke gelegen ende onder het erve Potman gehorende. Ende dat
aen handen ende ten profijte van de coperen Pot Jan en desselfs vrouwe. Haer comparanten, derselver
principalen en erfgenamen daervan ontervende ende de coperen opgemeld ende 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 regt is. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de eerste comparanten en de ed.
Coenraed ter Swaak, als door laaste comparant specialijk versocht en gequalificeerd sijnde voor hem te
tekenen en te segelen, eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 2 augusti 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Joan Willem Spraekel burgermr der stad Goor voor
sig selfs ende rato caverende voor sijn absente kinderen. Voorts Joan Benjamin Spraekel voor hem selfs
en Hendrik ten Hengel als volmagtiger van sijn ed. vader Derk ten Hengel coopman tot Deventer en
moeder Femia ten Hengel ehelieden. Luid volmagt voor de Hoog Achtbaere Heeren Burgermeesteren,
Schepenen en Raaden der stad Deventer op den 17 july 1753 op sijn ed. debite gepasseert, deselve in
judicio gesien, gelesen en van waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts
geregistreerd. Ende bekenden sij comparanten in hun gemelde qualiteit voor een summa van een hondert
vijf en veertig gulden sijnde guldens van 20 st het stuk vrij gelt bij haar ten vollen ende te danke
ontfangen ingevolge coopsvoorwaerden in dato den 5 april 1753 in optima juris forma gerichtelijk te
cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen het sesde parceel sijnde
ongeveer een mudde land gesaay met derselver lusten en lasten in sijn bekende bepalinge op den soo
genaemden Potkamp in de boerschap Harke gelegen en onder het erve Potman gehorende. Ende dat aen
handen ende ten profijte van de coperen Hendrik Sligtman en desselfs vrouwe. Haer comparanten,
derselver principalen en erfgenamen daervan ontervende ende de coperen opgemeld ende 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 regt
is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de eerste comparanten en
de ed. Coenraed ter Swaak, als door laaste comparant specialijk versocht en gequalificeerd sijnde voor
hem te tekenen en te segelen, eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 2 augusti 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt

deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Joan Willem Spraekel burgermr der stad Goor voor
sig selfs ende rato caverende voor sijn absente kinderen. Voorts Joan Benjamin Spraekel voor hem selfs
en Hendrik ten Hengel als volmagtiger van sijn ed. vader Derk ten Hengel coopman tot Deventer en
moeder Femia ten Hengel ehelieden. Luid volmagt voor de Hoog Achtbaere Heeren Burgermeesteren,
Schepenen en Raaden der stad Deventer op den 17 july 1753 op sijn ed. debite gepasseert, deselve in
judicio gesien, gelesen en van waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts
geregistreerd. Ende bekenden sij comparanten in hun gemelde qualiteit voor een summa van negen
hondert agt en veertig gulden sijnde guldens van 20 st het stuk vrij gelt bij haar ten vollen ende te danke
ontfangen ingevolge coopsvoorwaerden in dato den 5 april 1753 in optima juris forma gerichtelijk te
cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen het sevende en agste parceel
sijnde ongeveer yeder een mudde land gesaay groot, met derselver lusten en lasten in sijn bekende
bepalinge op den sogenaemden Potkamp in de boerschap Harke gelegen en onder het erve Potman
gehorende. Voorts nog het elfde parceel sijnde huis en het Nijelant soo als hetselve in sijn wallen en
vrugten legt ende den Grooten Pot genaemt mede in de boerschap Harke staande en gelegen met
derselver lusten en lasten als het vuurstede gelt, diensten en andere belastingen daarop leggende en tot
copers laste. Ende dat aen handen ende ten profijte van de coperen Jan Harmen Heylersight en desselfs
huisvrouwe. Haer comparanten, derselver principalen en erfgenamen daervan ontervende ende de coperen
opgemeld ende 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 regt is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens
de eerste comparanten en de ed. Coenraed ter Swaak, als door laaste comparant specialijk versocht en
gequalificeerd sijnde voor hem te tekenen en te segelen, eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 2 augusti 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Joan Willem Spraekel burgermr der stad Goor voor
sig selfs ende rato caverende voor sijn absente kinderen. Voorts Joan Benjamin Spraekel voor hem selfs
en Hendrik ten Hengel als volmagtiger van sijn ed. vader Derk ten Hengel coopman tot Deventer en
moeder Femia ten Hengel ehelieden. Luid volmagt voor de Hoog Achtbaere Heeren Burgermeesteren,
Schepenen en Raaden der stad Deventer op den 17 july 1753 op sijn ed. debite gepasseert, deselve in
judicio gesien, gelesen en van waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts
geregistreerd. Ende bekenden sij comparanten in hun gemelde qualiteit voor een summa van twee
hondert een en tagentig gulden sijnde guldens van 20 st het stuk vrij gelt bij haar ten vollen ende te
danke ontfangen ingevolge coopsvoorwaerden in dato den 5 april 1753 in optima juris forma gerichtelijk
te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen het negende en tiende parceel
sijnde yeder ongeveer een mudde land gesaay groot, met derselver lusten en lasten in sijn bekende
bepalinge op den soogenaemden Potkamp in de boerschap Harke gelegen en onder het erve Potman
gehorende. Ende dat aen handen ende ten profijte van de coperen Plas Gerrit en sijn vrouwe. Haer
comparanten, derselver principalen en erfgenamen daervan ontervende ende de coperen opgemeld ende
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 regt is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de eerste
comparanten en de ed. Coenraed ter Swaak, als door laaste comparant specialijk versocht en
gequalificeerd sijnde voor hem te tekenen en te segelen, eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 2 augusti 1753.
Copia
Wij Burgermeesteren Schepenen en Raaden der stad Deventer doen kond en tuigen openbaar dat voor ons
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn de burger luit. Hendrik Lindeman en Andries Hagens in

qualiteit als momberen over Arent en Hendrik Klopman onmondige zonen van wijlen de burger vendrig
Gerrit Klopman en Anna Geertruit ter Paste in leven echtelieden. Voorts Gerrit Jan Olthaar en Henrica
Klopman ehelieden, Fredrik Hendrik Brinkhuis en Anna Mechteld Klopman ehelieden, Arent Jan van
Hekes en Maria Geertruit Klopman ehelieden maritis tutoribus en laastelijk juffrouw Wilhelmina
Klopman in desen geadsisteert met de secretaris Martinus van Doornink als momber. De welke bekenden
in de beste en bestendigste forma regtens te constitueren en volmagt te maeken, sulx doende in en mits
desen, Antoni Klopman oudste zoon van de burger vendrig G. Klopman en A.G. ten Paste bovengemeld
om publijk of uit de hant aen de meestbiedende te verkopen alle ongerede en immobile goederen de welke
door de constituenten en den geconstitueerden alnog in gemeenschap worden beseten waer ter plaatsen
deselve ook mogten gelegen sijn, de penningen daarvan te ontfangen, daarvoor te quiteren van sodane
verkogt goed of goederen, cessie, transport en overdragt nae stijl en constume locaal te doen. ten dien
einde aan de coper of copers respective brieven van overdragt te verlenen in hun comparanten naam,
beloften van vrijwaringe te doen en generalijk alles vorder te doen en te verrigten wat sij comparanten,
selfs present sijnde, souden kunnen mogen of moeten doen en hij geconstitueerde nodig sal oordelen te
behoren, ofschoon ook nader of speciale last als in desen vermeld mogt worden gerequireerd. De welke sij
constituenten aan de geconstitueerde bij desen wel expresselijk wilden hebben verleent en mede gegeven;
alles met belofte van goedkeuringe, schadelooshoudinge en alle andere en verdere clausulen regtens
daertoe staande en noodsakelijk. In waerheids kennis hebben wij desen met deser stads secreet zegel van
de subscriptie van een onser secretarissen doen bekragtigen.
Actum Deventer den 1 augustus 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is de heer Antoni Klopman oudste zoon van wijlen Gerrit
Klopman burger vaandrig der stad Deventer en Anna Geertruit ten Paste eheluiden, soo voor hem selfs en
als volmagtiger van de burger leut. Hendrik Lindeman en Andries Hagens als mombairen over de
onmondige zoonen van gemelde Gerrit Klopman en Anna Geertruit ten Paste in leven echteluiden;
voorts van Gerrit Jan Olthaar en Henrica Klopman ehelieden, Fredrik Hendrik Brinkhuis en Anna
Mechteld Klopman ehelieden, Arent Jan van Hekes en Maria Geertruid Klopman ehelieden en
laastelijk van juffrouw Wilhelmina Klopman; luid volmagt voor de Hoog Achtbaere Heeren
Burgermeesteren Schepenen en Raaden der stad Deventer op den 1 deser maand augusti op sijn weled.
debite gepasseerd, deselve in judicio gesien, gelesen, van waarden erkent ende ten prothocolle van
transporten dese gerichts geregisteerd. Ende bekende hij heer comparant, soo voor hem selfs als in
voorschr. qualiteit, voor een summa van twee hondert car. guldens bij hem en sijn respective principalen
en principalinnen ten vollen ende te danke ontfangen ingevolge coopcedule in dato den 27 july 1753
daarvan opgericht, in optima juris forma gerigtelijk te sederen, te transporteren en over te dragen, sulx
doende in en mits desen, haar eygen toebehorende stuk hooyland het Smitslag genaemt aan de
Bolksbeeke onder desen weled gerigte in sijn bekende bepalinge gelegen met derselver lusten en lasten,
recht en geregtigheden. Ende dat aen handen ende ten profijte van de coperen Gerrit Jasink en Hillegonda
Wanninkhoff eheluiden. Comparante hem em sijn principalen en principalinnen van opgemelde hooyland
ontervende en de coper opgemeld ende derselver 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 rechts is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter
voorn. dese nevens den heer comparant voor hem selfs en in sijn voorschreven qualiteit getekent en
gesegelt.
Actum Goor den 6 augusti 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Kolvoort en desselfs huisvrouwe Hermina ten
Senkeldam marito tutore ende de eerstgenoemde mede als lasthebbende van Wolter ten Senkeldam,

Berent Lensink en desselfs huisvrouw Geertjen ten Senkeldam en daarvoor de rato caverende; voorts
erschenen Fenneken ten Senkeldam geassisteert met de ed. Jurriaen Jalink als mombair in desen. De
welke bekenden ende verklaerden te samen en yeder in het bijsonder voor een somma van twee hondert
car. gulden bij haer comparanten ten vollen ende te danke ontvangen, ingevolge coopbrieff in dato den 10
juny 1753 daar van opgerigt, in de beste en bestendigste forme rechtens gerichtelijk te cederen, te
transporterren en over te dragen, sulx doende in en mits desen, haar eygen toebehorende twee stukken
bouwland groot ongeveer ses schepel gesaay voorop den soogenaemden Nijenkamp aan de eene sij langs
het veld en aen de andere sijde aan Blokjans end bij den Wildeman in het Carspel van Goor onder desen
weled gerichte van Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen. En sulx met derselver lusten en lasten
ende dat aen handen ende ten profijte van de coperen Berent Elkink nu Senkeldam en desselfs
huisvrouwe Anneken Beginemans ende derselver erfgenamen. Haer comparanten en derselver
principalen, kinderen en erfgenamen daervan ontervende ende de coperen opgemeld, 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 regt 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 en gesegelt.
Actum Goor den 31 augusti 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Niesink en desselfs vrouwe Jenne Weerts marito
tutore in de boerschap Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden voor een summa van een
hondert gulden vrij gelt sullende strekken in minderinge van haar verschulde pagten in optima juris
forma gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen, desselfs
eygen toebehorende vrije en allodiale stukke bouwland het Nije genaamt, tusschen de landen van
Claas van Kemna en Stegeman en aan de gemeene weg in den Elsener Esch in dese weled gerichte van
Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aen handen ende ten profijte van hun respective land Freulin de
Hoog Wel Geb Freulin R.A.C. Vrij Freulin van Ampsen; en sulx met derselver lusten en lasten
ingevolge coopcedule op heden daar van opgerigt. Haar comparanten, kinderen en erfgenamen daar van
ontervende ende opgemelde haar Hoog Welgeb R.A.C. Vrij Freulin van Naegel tot Ampsen daarvan en
derselver 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. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese eygenhandig getekent en gesegelt en
hebben de comparanten als schrijvens onervaren en geen segel gebruikende sijn, specialijk versogt en
gequalificeert om dese uit haere name mede te tekenen en te segelen de ed. Jurriaen Jalink die sulx ook
gedaan heeft.
Actum Goor den 5 september 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Wessel Lentfers (Hagedoorn) uit de boerschap Elsen en
desselfs vrouwe Maria Oink marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden voor een summa van
een hondert car. gulden vrij gelt, sullende strekken in minderinge van haar verschulde pagten in optima
juris forma gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen,
desselfs eygen toebehorende vrije en allodiale stukke bouwland met derselver lusten en lasten den
Agter Hoff genaemt soo en in diervoegen als hetselve bij aenkoop van de scholte Jan Dikkers tot Rijssen
hebben aan haer gebragt, tusschen Haer Hendriks land en den Hoffgraven in den Elsener Esch onder desen
weled. gerichte van Kedingen in sijn bekende bepalinge kennelijk gelegen. En sulx aan handen ende ten
profijte van haar Hoog Welgeb Freulin R.A.C. Vrij Freulin van Nagel tot Ampsen. Haer comparanten
respective land Freulin, haer comparanten, kinderen en erfgenamen daervan ontervende ende haer Hoog
Welgeb opgemeld ende derselver 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. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt
en hebben de comparanten als schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende sijn, de ed. Jurriaen Jalink
specialijk versogt en gequalificeert dese uit haere name mede te tekenen en te segelen gelijk dan dese ook
mede heeft getekent en gesegelt.
Actum Goor den 5 september 1753.
Ick Jacob Bruins wegens Hooger Overigheid gesub. verwalter Richter van Kedingen doe kont en
sertificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten dewelke waeren Gerrit Tenkink en Gerrit ten Broekhuis
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik ten Broeke of Wilmsen en Aeltjen Udink
eheluiden, de vrouw in desen met haeren man geassisteert als regtens. Ende bekenden na rijpe
overweginge eygener vrijen willens bij haar leven over te geven en op te dragen, gelijk sij comparanten
doen kragt en mits desen, aan haare nigte Derkjen Teclenborgh, dogter van wijlen Roelof en Janna
Teclenborgh gewesen eheluiden en desselfs erven, haar comparanten eygendoemelijke hooy en
bouwlanden het Smitsslag, het Koeslager Slagh, het Overhorster Slagh en het Olthaer Slagh met de
schoppen en beide bergen daarinne en daerop staande en het geene sig daarinne, soo van saat als
anders bevint, in de buirschap Stokkum aen het Stokkum Broek onder desen weledelen gerigte van
Kedinge kennelijk gelegen; en dan nog het Veene op de Borkel met alle derselver op en dependentien,
niets daervan uitgesondert, soo en als de comparanten hebben gehad en beseten. Doende de comparanten
sig en haare erven daarvan onterven en gemelte haare nigte Derkjen Teclenborg daer aen wederom
onwederroepelijk be-erven om van nu af aen en voor altoost daar meede als met haere eygene goederen
nae welgevallen te schatten en te wallen ten dien einde den plenairen eygendom en possessie daarvan
overgevende en in ruimende renuntierende also daerop met hand en mond en alle nodige sekerheyt en sulx
op conditien en voorwaerden dat haare geseide nigte Derkjen Teclenborgh daarvoor en tegens en voor de
effecten en goederen bij de comparanten op den 29 aug. laastleden voor een weledelen landgerichte der
heerlijkheid Borkulo aan deselve gecedeert, te samen sal verpligt sijn te betalen alle de schulden dewelke
sij comparanten tot hier aen toe hebben van wat aard of natuire die ook moeten sijn en haar comparanten
den tijd haeres levens in cost en drank, klederen, linnen en wullen, huisvestinge volkomene alimentatie
onderhouden en alle het geene sij tot haeren dood in gesontheid en krankheid sullen nodig hebben
prasteren en daar en bovent aan haar comparanten jaerlix en alle jaar tot de langstlevende toe betalen eene
summa van twee hondert guldens en haar comparanten dood behoorlijk en naebuirlijk laeten begraven.
Mitsgaders aan de geregte erfgenamen van den eersten comparant uitkeeren en te geven eens voor al aen
een yeder van deselve vijff en twintigh guldens en aen de vier kinderen van Jan Bennink met naemen
Harmen, Geert, Jan en Jenneken yeder hooft voor hooft ook vijf en twintigh guldens sonder meer. Dan
nog aen Roelof Peters en zijn zoon Peter genaemt yeder vijff en twintig guldens; voorts aen Trine Bennink
huisvrouw van Swiers Bomers eene gelijke summa van vijff en twintigh guldens en aan de vrienden van
de tweede comparante met namen Anna Smit huisvrouw van Jan Poppink eene summa van twee hondert
guldens en Gerrit Smit hondert guldens, aen Jan Smit vijff en twintig guldens, nog aen Egbert Bosch vijff
en twintigh guldens, aen Jannes Hulbers vijftig guldens, aen Jan Engbert Kersenberg zoon van Derk
Kersenberg vijf en twintig guldens, aen Harmina en Janna Hulbers halve susters van de comparante
yder vijff guldens en eyndelijk aan de armen van Gelselaar vijftig guldens. Edogh sullen allen dese
uitkeringen niet eerder behoeven te geschieden dan nae doode van de beyde comparanten; wanneer haer
gemelte nigte aen de knegten of meyden of knegt en meyd de welke nae doode van de langstlevende in
haeren dienst mogten sijn, ook sal geven en betalen vijff en twintig guldens om onder deselve in egale
portien verdeelt te worden; met versoek van prothocollatie en registrature deses de super sy stipulende.
S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick gesubstitueerde verwalter richter voorn. dese nevens de ed. Jacob
Schutte, als door comparanten specialijk versocht en gequalificeerd sijnde, dese voor haar te tekenen en te
segelen, getekent en gesegelt.
Actum Stokkum den 10 september 1753.
Hier op voor mij gesub. verwalter richter en ceurnoten voorgemelt erschenen Derkjen Teclenborg in desen
geassiettert met Jan Frederik Santvoort als regtens en wel mits desen voorstaande cessie hebben

geaccepteerd onder belofte dat sij alle het geene de cedenten daar bij hebben bedongen punctelijk sal
agtervolgen en in allen deelen en leeden daer aen voldoen en dat sulx ook bij haere erven sal geschieden
onder submissie en verband van haere en haerer erven persoonen en goederen als regtens de super
stipulando cum tutore.
Actum ut supra den 10 september 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Plas Gerrit (Pongers) van Marculo en desselfs
huisvrouwe Maria Straaten marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en
in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Jan
Harmen Heylersigt en desselfs huisvrouwe Teuntjen Vincent Schuitert een capitael summa van ses
hondert car. guldens ad 20 st het stuk. Met beloften om dit capitael jaerlix en alle jaer te verrenten met
drie diergelijke gulden van het hondert en waarvan het eerste jaer interesse sal verschenen weesen op St.
Jacobi 1754 en soo continueren tot de effective aflosse en wederomgevinge toe; waervan de opsage ten
wedersijden word gereserveert mits de eene de andere daarvan een half jaer voor de verschijnsdag
behoorlijke denuntiatie doende. Voor welke capitale summa voorgemeld en de daarop te verlopen
interesse sij comparanten verbinden haere personen en goederen geene uitgesondert en tot een speciaal
hypotheecq en onderpand daarvoor stellende kragt deses verbindende haar eygen toebehorende
soogenaemde Drieskamp sijnde vrij en allodiael, groot ongeveer ses schepel land tusschen de landen van
Welmers en Kistemaker in de boerschap Stokkum kennelijk gelegen; mitsdaders nog een stukke
bouwland het Hesselink Loo genaemt groot ongeveer vijff schepel gesaay sijnde tijndbaar tusschen de
landen van Ikkink en Snellink in den Stokkumer Esch mede onder desen weled. gerichte kennelijk
gelegen. Ten einde de renthefferen in cas van onverhoopte misbetalinge, soo van capitael als interesse,
haar daer aen ten allen tijden kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende
comparanten ten dien fine van alle exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende en
wel in specie mede van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick
verwalter richter voorn. dese eygenhandig getekent en gesegelt, gelijk de comparanten als schrijvens
onervaren sijnde dese ook mede hebben gehandmerkt ende geen cachet hebbende nog gebruikende, door
mij verw. richter op derselver speciale versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 15 october 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Antoni van Lochum voor hem selfs en de rato caverende
voor sijn schoonzoon Abraham Houhedde en dogter Janna van Lochum; voorts Engbert van
Lochum en desselfs huisvrouw Dora Mahey marito tutore. De welke te samen en yeder in het bijsonder
bekenden ende verklaerden voor een somma van een hondert en veertig car. gulden vrij gelt bij haar
comparanten ten vollen ende te danke den eersten met den laasten penning ontfangen en tot dempinge van
de gemeene boedelschulden geemployeert ende gebruikt in de beste en bestendigste forme rechtens
gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen, aan de coperen
Wygert ten Zijthoff en desselfs huisvrouwe Aelken Krebbers, haar eygen toebehorende dagwerk
hooyland, sijnde gedeeltelijk te lande gemaakt in het soogenaamde Stoers off ten Noeversslag in de
Harker meede onder desen weled gerichte van Kedingen in sijn bekende limiten en bepalinge gelegen en
waer naast de coperen opgemeld een gelijk dog werksijn hebbende ende sulx met derselver lusten en
lasten. Haer comparanten, kinderen en erfgenamen daervan ontervende ende de coperen opgemeld 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 regt is. S.A.L. In waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese eygenhandig getekent en gesegelt gelijk de comparanten
dese ook mede eygenhandig hebben getekent of gehandmerkt ende gesegelt.
Actum Goor den 20 october 1753.

Vervolgens lenen de Gorenaren Wygert ten Zijthoff en vrouw Aelken Krebbers diezelfde dag f 150 van
naamgenoot Berent ten Zijthoff en zijn vrouw Johanna ter Weele met als onderpand bovenstaande
hooyland.
Copia
Wij Burgermeesteren Schepenen en Raad der stad Deventer doen kond en certificeren kragt deses dat voor
ons gecompareerd en erschenen sijn Hendrik Berents de Wilde burger deser stad en sijn huisvrouw
Geertruid Teunissen Nilant marito tutore. Ende bekenden in de beste ende bestendigste forma rechtens
geconstitueert en volmagtig gemaakt te hebben, doende sulx in en mits desen, hun lieder swager en
broeder Jan Teunissen Nilant om alle haere saken te verwalten, te vertreden en waer te nemen in het
bijsonder om te verschijnen in het gerichte van Kedingen en aldaer te verklaren dat sij comparanten den
eersten en den laasten cooppenning hebben ontfangen van hun lieder vierde gedeelte in het erve en goed
genaemt Hofsteede plaatsjen in den gerichte van Kedingen kerspel Markel kennelijk gelegen, op den 11
febr. 1747 aan hun lieden swaeger en broeder Gerrit Teunissen Nilant verkogt en dat dus van de volle
cooppenningen daervan voldaan en betaalt sijn. Vervolgens van dit vierde gedeelte te doen transport,
cessie en overdragt aan comparanten swager en broeder Gerrit Teunissen Nilant sijn huisvrouw
Grietjen Janssen en hun lieder erfgenamen. Haer comparanten daervan te onterven ende coperen daer
aan te erven voor alle evictie en naemaninge te caveren, soo en in diervoegen als aldaar na constume
locaal regtens en gewoonte is in het generael te doen al het geene deser saken nooddruft eenigsints sal
komen te vereyschen en sij comparanten, selfs present sijnde, souden kunnen mogen of moeten doen,
schoon daartoe nader en speciaalder volmagt als in desen vermeld, wierde gerequireerd welke
comparanten aen de geconstitueerde bij desen wel expresselijk wilden hebben medegedeelt. Alles met
belofte van goedkeuringe, schadelooshoudinge en alle andere clausulen nae regtens gewoon en
noodsakelijk. S.A.L. In kennisse der waerheid hebben wij dese met onsen stads secreet zegel en
subscriptie eener onser secretarien doen bekragtigen.
Den 30 october 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Jan Teunissen Nilant in qualiteit als volmagtiger van
desselfs swaeger Hendrik Berents de Wilde en vrouwe Geertruit Teunissen Nilant eheluiden tot
Deventer wonende; luid volmagt voor de weled. Hoog Achtbaren Heeren Burgermeesteren Schepenen en
Raad der stad Deventer op den 30 october deses jaers 1753 op hem comparant debite gepasseerd, deselve
in judicio gesien, gelesen en van waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deser gerichts
geregistreerd; uit kragte van de welke sij comparant predicta qualitate bekende ende verklaerde hoe dat
gemelde sijn principalen den eersten met den laasten cooppenning hebben ontfangen van hun lieder
vierde gedeelte in het erve en goed het Hoffsteeden plaatsjen genaemt met sijn hooylant, dat van
Drieses is aangekoft, en soo als het van de vorige meyer Jan Wilms is gebruikt geweest in den gerichte
van Kedingen en carspel Marculo kennekelijk gelegen en op den 11 febr. 1747 aen hun lieden swaeger en
broeder Gerrit Teunissen Nilant en desselfs huisvrouwe Grietjen Janssen verkogt. Over sulx comparanten
van gemelde vierde gedeelte in het erve en goed het Hofffsteden plaatsjen genaemt met sijn hooylant dat
van Drieses is aangekoft, ende derselver lusten en lasten, in de beste en bestendigste forma rechtens bij
desen doende gerichtelijke cessie, transport en overdragt aen ende ten profijte van opgemelde coperen
Gerrit Teunissen Nilant, sijn huisvrouw Grietjen Jansen en hun lieder erfgenamen. Comptabele sijn
principalen daervan ontervende ende de coperen gemeld en 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 als rechtens is voor alle evictie en opspraeke. S.A.L. In waerheids oirconde
hebbe ick verwalter richter voorm. dese nevens den comparant in sijn voorschr. qualiteit eygenhandig
getekent en gesegelt en hier toe het cachet van mij verwalter richter gebruikt.
Actum Goor den 16 november 1753.

Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. burgermr. Jacob Bruins en Hendrik Jalink
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Weevers van Marculo en desselfs huisvrouwe
Janna Meenderink marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden voor een somma van agt
hondert en sestig car. gulden vrij gelt bij haer 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, haar
eygendoemelijke vrije en allodiale hooymaate de Weevers Maete genaemt, sijnde ongeveer vijff
dagwerken groot bij langs Worsinks maete en den nieuwen dijk in de boerschap Stokkum onder desen
weled. gerichte in haar bekende bepalinge gelegen, met derselver lusten en lasten, recht en
geregtigheeden. Ende dat aen handen ende ten profijte van de coperen Jan Harmen Heilersigh en
desselfs huisvrouwe Teuntjen Vincent Schuitert ende derselver erfgenamen. Haar comparanten,
kinderen en erfgenamen van voorschr. hooymaete ontervende ende de coperen opgemeld, 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 nevens de ed. Wolter Jalink, als
door comparanten in judicio versogt en gequalificeerd sijnde om uit haeren naam te tekenen en te segelen
vermits schrijven onervaren en geen segel gebruikende waeren, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 25 november 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Egbert Claassen van Gelselaar en desselfs huisvrouwe
Janna Schipbeeke tutore marito. En verklaerden sij comparanten voornoemt gefineert, opgenomen ende
deugdelijk schuldig te wesen aen Hendrik ten Broekhuys mede te Gelselaer woonachtigh ende desselfs
erven ende erfgenamen, de somma van hondert gulden, segge de somma van 100 caroli gulden ad 20
stuivers het stuk; te verrenten tegens vier ten hondert jaerlijks mits het eene jaer rente uit het andere
houdende. De opsage sal ten wedersijden een half jaar voor yder verschijnsdagh geschieden en moeten
gedaan worden. Voor welke voorschreven capitaal en te verlopen interesse de voorgemelde comparanten
rentgeveren verbinden haere personen en goederen ende in specie tot een reel hypotheecq en onderpand
stellende haar eygendoemelijke stukjen hooylant genaamt het Halve Marrienborg, waarvan de andere
wederhelfte de weduwe Breuker te Gelselaer is toebehorende. Sijnde den rentgeveren sijn gerigte
halfscheid groot een dagwerk met de eene kante of sijde aen Wenninkslag en ten anderen einde aen
Stoevelaers slag, de derde sijde aan het Stokkumerbroek en ten vierden schietende aan het hooylant van
Broek Gerrit in het Stokkumerbroek kennelijk gelegen. Ten einde de rentheffer of derselver erfgenamen
sig daar aen in cas van misbetalnge soo van capitael als interesse, ten allen tijden kost en schadeloos sullen
kunnen en mogen verhalen. Renuncierende de comparanten rentgeveren voornoemt van alle exceptien
desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder arg ofte list
in oirconde der waerheid ten fine en om te strekken nae behoren hebbe ick verwalter richter dese getekent
en doordien de comparanten des schrijvens onervaren sijn en ook geen segel sijn gebruikende, hebben
deselve burgmr. Gerhard Hulsken in judicio gerequireert dese voor haer beyden om voorverhaalde
redenen te tekenen en te segelen soo sijn ed. dan ook voor de comparanten getekent en gesegelt heeft.
Actum Goor den 24 november 1753.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Teunis Brinkers van Marculo en desselfs huisvrouwe
Jenneken Schortink marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in
goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aen Berent
Leetink en desselfs huisvrouwe Aeltjen Leetink (Roelvink) een capitale summa van agt hondert
caroli gulden ad 20 stuiver het stuk. Met beloften om dit capitael jaerlix te verrenten met een en twintig
derselver guldens en vier stuivers en waervan het eerste jaer interesse sal verschenen weesen op primo

may 1754 en soo continueren van jaer tot jaer tot de effective aflosse toe; die beydersijds een half jaar
voor den verschijnsdag sal mogen en moeten gedenuntieerd worden. Voor welke capitael van agthondert
gulden en daarop te verlopen interesse comparanten verbinden haere personen en goederen en specialijk
daar voor tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand stellende haer eygen toebehorende drie stukken
bouwlant als het eene het Lange Stukke genaamt groot ongeveer seven schepel gesaay naast Kistemakers
land in den Markeler Esch; het tweede stukke groot ongeveer een mudde gesaay in den Anholtkamp naast
de sogenaamde Nijenkamp in de Kempe onder Stokkum; het derde stukke groot ongeveer ses schepel
gesaay tusschen Bartelt, Smit en Looke haer landen in den Harker Esch, alle onder desen weled gerichte
van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of derselver erfgenamen haar daer aen, soo
wegens capitael al te verlopen rente, ten allen tijden kost 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 nevens de ed. Jurriaen Jalink als door comparanten, vermits schrijvens
onervaren en geen segel gebruikende waeren, in judicio versogt en gequalificeert sijnde voor haer beiden
te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 18 december 1753.
07-08-1745 hier tussengevoegd een huwelijkscontract tussen Jan Gerritsen en Fenneken Dikkers uit
Holten, wonende op Meesterberends op de Langstraat.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. burgermr. Jacob Bruins en Berent Steffens ten
Caate persoonlijk in den gerichte gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Weevers (Altink) van
Marculo en desselfs huisvrouwe Janna Meenderink marito tutore. De welke bekenden ende
verklaerden wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk
schuldig te weesen aan Berent ten Zijthoff tot Goor wonende, desselfs huisvrouwe Johanna ter Weele
en derselver erfgenamen een capitale summa van een hondert en vijftig car. gulden ad 20 stuivers het
stuk. Met beloften om deselve jaerlix te verrenten met drie gulden en tien stuivers van het hondert, mits de
interesse jaerlix binnen ses weeken nae de verschijnsdag aan handen van de renthefferen wordende
voldaan en bij manquement van sulx de rentgeveren jaerlix van het hondert sullende betaelen drie gulden
en vijftien stuivers en soo jaerlix en alle jaar continueren tot de aflosse toe; die ten wedersijden sal vrij
staan ten allen tijden te kunnen en mogen geschieden, mits de eene den anderen een half jaar voor de
verschijnsdag daarvan behoorlijke opsage doende en komende het eerste jaar interesse te verschijnen als
heden over een jaar. Voor welke capitaele somma en daar op te verlopen interesse comparanten verbinden
haar personen en goederen en tot een speciaal hypotheecq en onderpand kragt deses stellende en
verbindende haar eygen toebehorende vrije en allodiale stukke bouwlant den Sligtmans kamp
genaemt, sijnde ongeveer ses schepel gesaay in sijn bekende bepalinge noordwaarts den Sligtmans pat en
Drieses kamp en suidwaarts langs den gemeenen weg onder Marculo deses gerigts Kedingen gelegen en
van Hendrik Oink aengekoft. Ten einde de renthefferen of derselver erfgenamen in cas van misbetalinge,
soo van capitael als interesse, haar daer aen ten allen tijden kost en schadeloos sullen kunnen een mogen
verhalen. Renuncierende comparanten ten dien fine van alle exceptien en privilegien regtens desen
eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde
hebbe ick verw. richter voorn. dese nevens de ed. Jurriaen Jalink als door comparanten, vermits schrijvens
onervaren en geen segel gebruikende waeren in judicio, versocht en gequalificeert sijnde voor haar te
tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 4 januari 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. burgermr. Jacob Bruins en Berent Steffens ten
Caate persoonlijk in den gerichte gerichte gecompareerd ende erschenen is Albert Stegeman
(Blankvoort) van Marculo. De welke bekende ende verklaerde voor een summa van een hondert en

vijftien car. gulden vrij gelt bij hem 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, desselfs eygendoemlijke
vrije en allodiale halve stukke bouwland groot ongeveer ses spint gesaay het Braamken genaemt,
waervan Schoppen Harmen de andere halfscheid is toekomende; en sulx met derselver lusten en lasten,
tusschen de landen van Jan Meenderink en Albert Lucas ter eene ende ter andere sijde langs het gemeene
veld op den Dijker esch onder Marculo in desen weled gerichte kennelijk gelegen. Ende dat aan handen
ende ten profijte van de coperen Gerrit Crayensank en desselfs huisvrouwe Fenneken Sweers. Hem
comparant, derselver kinderen en erfgenamen daarvan 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. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk de
comparant als schrijvens onervaren sijnde, dese ook eygenhandig heeft gehandmerkt en geen cachet
hebbende door mij verw. richter op derselver versoek mede voor hem gesegelt.
Actum Goor den 5 januar 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Albert Luicas voor hem selfs en als vader en voogt van
sijn dogter Aeltjen Luicas; voorts Waender Bussink nu Luicas in huwelijk hebbende Geertjen
Luicas, soo voor hem selfs en namens gemelde sijn absente huisvrouwe en daervoor de rato caverende.
De welke te samen en yeder in het bijsonder bekenden ende verklaerden voor een somma van twee
hondert en seventien gulden vrij gelt bij haar ten vollen ende te danke ontfangen, ingevolge coopzedule
in dato den 20 december 1752 daervan opgerigt, gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen,
sulx doende in en mits desen, haer eygendoemelijke hoek hooyland de Deele genaamt groot ongeveer
twee dagwerk tusschen Sligtmans en Lambertinks hooylanden in het Markeler Broek onder desen weled.
gerichte van Kedingen kennelijk gelegen; sijnde vrij en allodiael sonder eenig beswaer van heeren lasten
ten waere daarop schattinge of heeren lasten door haar Ed. Mogende de Heeren Staaten deser Provincie
van Overijssel wierde gelegt sie alsdan tot copers laste sullen sijn en blijven. Ende dat aen handen ende
ten profijte van de coperen Derk te Daalwijk (Bekkers) en desselfs huisvrouwe Gerritjen te Daalwijk.
Comparanten hun selfs de eerste mede sijn dogter ende de laeste mede sijn huisvrouw haar lieder kinderen
en erfgenamen daervan ontervende ende de coperen Derk te Daalwijk, desselfs huisvrouw voorgemeld,
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 neffens de ed.
Jurriaen Jalink, als door comparanten versocht en in judicio gequalificeert sijnde, voor haar te tekenen
ende te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 5 januar 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Costers of Pleysier van Marculo ende desselfs
huisvrouwe Aalten Wanssink marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden weges opgenomen en
in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan
Hendrikjen Egberts weduwe van wijlen Berent Groot Wannink in Beusbergen wonende, een capitale
summa van een hondert en vijftig car. gulden ad 20 stuivers het stukke. Met beloften om dit capitaal
jaerlix te verrenten met drie diergelijke guldens van het hondert ende waarvan het eerste jaer interesse sal
verschenen weesen op Ligtmis 1755 en soo continueren van jaer tot jaer tot de effective aflosse toe en die
ten wedersijden sal vrij staen ten allen tijde te mogen geschieden mits de een den ander een half jaar voor
de verschijnsdag daarvan behoorlijke opsage doende. Voor welke capitale summa en daer op te verlopen
interesse comparanten gerichtelijk verbinden haar personen en goederen en specialijk daarvoor tot een
gerichtelijk hypotheecq en onderpand stellende haar eygendoemelijke stukke bouwland in den

Daalwijkerkamp tussen de landen van Jacob Meengs en Gerhardus ten Dam in de boerschap Harke onder
desen weled. gerigte kennelijk gelegen en van de heer dr. Remink aangekoft en tot betalinge dier
cooppenningen voorschr. capitael gebruikt. Voorts nog voor gemelde capitael en interesse
verhypothiserende camp haar eygendoemelijke gaerden den Pad gaarden genaemt tusschen de landen van
Roelof Lodewijk ende de voetpat aen de Weeme van Marculo onder Marculo deses gerigts kennelijk
gelegen, ten einde de renthefferen of derselver erfgenamen haar daar aen, soo wegens capitael als
interesse, ten allen tijden kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende de
comparanten ten dien einde van alle exceptien desen eenigsints contrarierende ende 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 hebbe getekent, edog geen cachet hebbende door mij
verwalter richter op derselver speciale versoek mede voor haer beiden gesegelt.
Actum Goor den 29 januar 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Derk Hayker uit het Elsenerbroek en desselfs
huisvrouwe Hermken Swoferink marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden voor een somma
van seven en sestig gulden en tien stuivers bij haar comparanten ten vollen ende te danke ontfangen in
optima juris forma, gerichtelijk te cederen, te transporteren ende over te dragen, sulx doende in en mits
desen, aen ende ten profijte van Jan ten Koekkoek en desselfs huisvrouwe Geesken van de Locht ende
derselver erfgenamen haar eygen toebehorende vrije en allodiaele halve huisjen den Koekkoek genaemt
waervan hem Jan ten Koekkoek en vrouw bereids de wederhelfte is competerende, mitsgaders het gaarden
of hofjen agter dit voorschr. gecedeerde en overgedragen halve huisjen tot aen den paal daar agter staande,
sijnde ongeveer groot een half spint gesaey tusschen het huis van Gerrit Notteberg en comparanten in het
Elsenerbroek staende en gelegen ende door Egbert Vorsesang uit sijn gerichtelijk hebbende verband in
dato den 16 februar 1753 op heden losgelaten ende ontslagen, teste prothocollo. Haer comparanten,
kinderen en erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen voorgemeld, 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 eygenhandig getekent en gesegelt gelijk de
comparanten dese ook meede hebben getekent, dog geen cachet hebbende door mij verwalter richter op
derselver speciale versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 5 maert 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan ten Koekkoek en desselfs huisvrouw Geesken van
de Locht marito tutore in het Elsenerbroek wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen
aan de coopman Hendrik Schimmel, desselfs huisvrouwe Aleida ten Thije en derselver erfgenamen
een capitale summa van vijff en seventig car. gulden ad 20 st het stuk. Met belofte om deselve jaerlix te
verrenten tegens vier percento en waarvan het eerste jaar interesse komt te verschijnen als heden over een
jaer en soo continueren van jaer tot jaer tot de effective aflosse toe; die ten wedersijden sal vrij staan ten
allen tijde te kunnen en mogen geschieden, mits de een de ander een half jaer voor de verschijnsdag
daarvan behoorlijk opsage doende. Voor welke capitale somma en daarop te verlopen interesse
comparanten verbinden haere personen en goederen en tot een speciaal hypotheecq en onderpand kragt
deses daar voor stellende haer eygendoemelijke vrije en allodiale halve huis en agterliggende
gaardeken of hofjen den Koekkoek genaemt tussen de behuisinge van Gerrit Notteberg en Derk Hayker
in het Elsenerbroek onder desen weled. gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en van Derk Hayker
aangekoft; en op heden aan comparanten teste prothocollo overgedragen en tot betalinge dier
cooppenningen dit voorn. capitael mede gebruikt ten einde de renthefferen of derselver erfgenamen in cas

van misbetalinge, soo van capitael als interesse, haar daar aen ten allen tijden cost en schadeloos sullen
kunnen en mogen verhalen. Renuncierende ten dien fine 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 nevens de ed. Jurriaen Jalink, als door comparanten des schrijvens
onervaren sijnde versogt en gequalificeert, voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 5 maert 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Harmen Berentsen en Steffens ten Cate persoonlijk in
den gerichte gecompareerd ende erschenen is de ed. Wolter Jalink binnen Goor wonende. De welke
bekende ende verklaerde, vermits de Hoog Wel Geboren Gestrenge Heere Baron van Hoevell Heere
van Nienhuis Richter van Kedingen de ontvangen verpondinge, contributie en vierstedegelt en 1000e
penning van gemelde gerichte Kedingen aan hem comparant hadde gelieven te demanderen, van dien
ontfang tot securiteit van Hoog gemelde Heere Baron van Hoevell Heere van Nienhuis gerichtelijk in
optima juris forma, reel te verhypothiseren, te verbinden ende tot onderpand te stellen de hier
naegenoemde parcelen grond door burgermr. Jacob Bruins en Berent ten Zijthoff getaxeert ende
gereserveert, als agter yeder derselve staat geexprimeert als namentlijk het erve ende goed Bekkers in de
boerschap Harke gelegen op de somma van f 2500, de halven Geusendams tiende in het Carspel van
Goor gelegen op f 800, twee stukken land het Nije land genaemt mede in het Carspel van Goor
gelegen op f 250, drie schoft hooyland in de Harker meden aengekoft voor f 160. Dus te samen de
somma van drie duisent seven hondert en tien car. gulden. Ten einde Hoog gemelde Heere Baron van
Hoevell Heere van Nienhuis off derselver erfgenamen sig daer aen in cas van misbetalinge van die door
comparant als gemeld te ontfangen penningen ten comptoire van de Twente of aan sijn Hoog Wel Geb
selfs om ten allen tijden kost en schadeloos te kunnen ende mogen verhalen. Renuncierende comparant ten
dien fine van alle exceptien en privilegien regtens desen eenigsints contrarierende. Certificere vervolgens
dat alle dese goederen sijn vrij allodiael niet alleen maar ook onbeswaert, verset ofte verhypothiseert. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens den comparante eygenhandig getekent
en gesegelt.
Actum Goor den 11 maert 1754.
Copia
Ik Jan Wolbers wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Diepenheim doe cond en certificere
kragt deses dat voor mij en ceurnoten de welke waren Reint Boebers en Garrit ten Broeke persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Megtelt Wennink weduwe van wijlen Jan Wolbers sijnde geassisteert
met haar neve Harmen Wolbers de welke bekende ende verklaerde de beste forma reghtens te constitueren
ende volmagtig te maken, sulx doende in en mits desen, de ed. Jan Arent Wolbers, ten einde om
comparantinne saaken war te nemen, geld te ontfangen, quitantie te passeren mits daervan doende
rekeninge, bewijs en reliqua; voorts generaliter te doen en te verrigten wat sij comparantinne present
sijnde, soude konnen, mogen en moeten doen, schoon ook nader en specialiter last als bij desen uitgedrukt
wierde gerequireert. Welke de comparantinne bij desen wel expresselijk aen de geconstitueerde wil
hebben ende gegeven en specialijk sij constituantinne aan de geconstitueerde magt en last geeft om
namens haar toelaten en mede verkofte land den halven Hilbert camp gelegen in de boerschap
Stokkum gehorende onder den gerichte van Kedingen. De coperen van dien landcedelijke cessie,
transport en overdragt te doen en voor de evictie en aenspraake te caveren. Alles met magt van substitutie,
belofte van goedkeuringe, schadelooshoudinge en verdere clausulen rechtens. S.A.L. In waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt.
Actum Diepenheim den 3 april 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Willem Schutte burgermeester tot Diepenheim en

desselfs huisvrouwe Cornelia Wolbers marito tutore; voorts Jan Arent Wolbers als volmagtiger van
desselfs grootmoeder Mechtelt Wennink weduwe van wijlen Jan Wolbers, luid volmagt op den 3 april
deses jaars 1754 voor Jan Wolbers verwalter richter van Diepenheim en ceurnoten op comparant debite
gepasseert, deselver in judicio gesien, gelesen en van waarden erkent ende ten prothocolle van transporten
deses gerichts geregistreert. Ende bekende de eerste comparanten ingevolge coopcedule in dato den 25
maert deses jaars 1754 daarvan opgerigt, verkoft te hebben haar eygen toebehorende halve camp
bouwland den Hilbers camp genaamt tusschen Wolberink camp en het Tylant, ter eene aan de gemeene
weg en ter anderen sijde in de boerschap Stokkum onder desen weled. gerichte van Kedingen kennelijk
gelegen. Sijnde tiendbaer ende aan haar comparanten ingevolge acte van conventie in dato den 16 juny
1719 van derselver ouders Jan Wolbers en Mechtelt Wennink toegedeelt en sulx voor een somma van
drie hondert en vijftien gulden vrij gelt aan Hendrik Wennink en Mechteld van de Haar. Dat de volle
cooppenningen door gemelde coperen Hendrik Wennink en huisvrouwe aan haar comparanten sijn
voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten gemelde halve camp met derselver lusten en lasten bij desen
gerichtelijk cederen. transporteren ende overdragen aan ende ten profijte van opgemelde coperen Hendrik
Wennink, desselfs huisvrouwe en erfgenamen, niet alleen maar ook de laast compt. namens gemelde sijn
grootmoeder soo volgens opgemelde acte van conventie van den 16 juny 1719 de tugt en kragt gebruiken
van wat hebbende bij desen daarvan. Renuncierende en afstant doende ten profijte van de gemelde
coperen. Haer comparanten, kinderen en erfgenamen en de laaste compt. sijn ... daervan ontervende ende
de coperen gemeld, derselver kinderen en erfgenamen daar wederom eeuwiglijk en erflijk 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 mede hebben getekent, dog geen
cacht hebbende door mij verw. richter mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 5 april 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Berent Ribbers uit Elsen en desselfs huisvrouwe Jenne
Oonk marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden voor een summa van vijftig car. gulden vrij
gelt bij haar comparanten, ingevolge coopcedule in dato den 9 october 1752 daarvan opgerigt, ten vollen
ende te danke ontfangen in optima juris forma gerichtelijk te cederen,te transporteren ende over te dragen,
sulx doende in en mits desen, haar eygendoemelijke agste part aan het Wilmes Bekkeslag sijnde
hooyland tusschen de hooylanden van Assink en Wissink aan den Bekkenvoort in het Elsenerbroek onder
desen weled. gerichte van Kedingen kennelijk gelegen, sulx met der selver lusten en lasten, recht en
geregtigheden; ende dat aan handen ende ten profijte van de coperen Jan Wilms en desselfs huisvrouwe
Jenneken Kijfhorst. Haer comparanten, kinderen en erfgenamen van voorschr. agste part van Wilmes
Bekkeslag ontervende ende de coperen voorgemeld, derselver kinderen en errfgenamen 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 nevens de ed. Jurriaen Jalink als door comparanten, vermits schrijvens
onervaeren en geen zegel gebruikende waeren, versogt en gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te
segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 1 may 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Berent Ribbers uit Elsen en desselfs huisvrouwe Jenne
Oonk marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden gangbaeren
gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Jenneken Ribbers, nu wonende
op het Oonk in Elsen, een capitale somma van drie hondert car. gulden ad 20 st het stuk en aangelegt
tot betalinge der cooppenningen van eenige landerijen uit het erve Ribbers van Jan Brouwer uit Den Ham

aengekoft. Belovende comparanten voorschr. capitaele summa jaerlix te verrenten voor drie diergelijke
gulden van het hondert en komt het eerste jaer interesse te verschijnen als huiden over een jaer en soo van
jaer tot jaer tot de effective aflosse toe. Die ten wedersijden sal vrij staan ten allen tijden te kunnen en
mogen geschieden, mits de eene de ander een half jaar voor de verschijnsdag behoorlijke opsage doende.
Voor welke capitale summa en daarop te verlopen interesse comparanten verbinden haere personen en
goederen en specialijk tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand stellende haar eygen toebehorende
stukke land ongeveer een mudde gesaey op den hoek van Wilmes esch aan Haykers brink in de
boerschap Elsen onder deser weled. gerichte gelegen, ten einde de renthefferen of derselver erfgenamen in
cas van misbetalinge, soo van capitael als daar op te verlopen interesse, sig daar aan ten allen tijden kost
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 nevens de ed.
Jurriaen Jalink als door comparanten versocht en gequalificeert sijnde, vermits self niet schrijven
kunnende nog segel gebruikende waeren, voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 1 may 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en Berent Steffens ten Cate
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Weevers van Marculo en desselfs huisvrouw
Janna Meenderink marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden voor een summa van
vierhondert car. gulden vrij gelt verkoft te hebben hun eygen toebehorende vrije en allodiale camp
bouwland den Oinkscamp genaamt groot ongeveer ses schepel gesaay in sijn bekende bepalinge,
noordwaards aan Sligtmans pat en Drieses camp en suidwaards langs den gemeenen weg onder Marculo
deses gerichts Kedingen gelegen. En dat aen ende ten profijte van Harmen Sligtman en dat voorn.
cooppenningen door gemelde coper Harmen Sligtman aen haar compt. ten vollen ende te danke sijn
voldaan ende betaalt. Oversulx compt. voorgemelde camp bouwland met derselver lusten en lasten, recht
en geregtigheden in optima juris forma, gerichtelijk cederen, transporteren ende overdragen, sulx doende
in en mits desen, aan ende ten profijte van meergem. coper, denselven en sijne erfgenamen daar
aenervende ende haar comparanten, derselver kinderen en erfgenamen daar van ontervende 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 nevens de ed. burgermr. Jacob Bruins als door compt., vermits schrijven onervaeren en geen zegel
gebruikende waeren, in judicio versocht en gequalificeert sijnde, voor haar te tekenen en te segelen,
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 3 may 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Berent Steffens ten Cate en Gerrit Kaems
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Harmen Sligtman van Marculo. De welke bekende ende
verklaerde wegens opgenomen wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen
opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan de ed. Wolter Jalink tot Goor wonende een capitaele summa
van drie hondert car. gulden ad 20 st. het stukke. Met beloften om dit capitael jaerlix te verrenten met
tien derselver guldens en waarvan het eerste jaar intresse komt te verschijnen als heden over een jaar en
soo continueren van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden sal vrij staan ten allen
tijden te kunnen en te mogen geschieden mits de eene de andere daervan een half jaar voor de
verschijnsdag behoorlijke opsaege doende. Als wanneer dit capitael die alsdan ten agteren sijnde interesse
op de eerstkomende verschijnsdag cost en schadeloos aan de rentheffer of derselver erfgenamen sal
worden gerestitueert en erlegt. Tot pracyse naekominge van dese allen comparant verbint sijn persoon en
goederen en specialijk daarvoor tot een reel hypotheecq en onderpand stellende en verbindende mits desen
dit selfs eygendoemelijke vrije en allodiale camp bouwland den Oinkcamp genaamt, groot ongeveer
ses schepel gesaay in sijn bekende bepalinge, noordwaards aan Sligtmans pat en Drieses camp en

zuidwaards langs den gemenen weg onder Marculo dese gerichts Kedingen gelegen en op heden aan
compt. teste prothocollo overgedragen en tot betalinge dier cooppeningen dese somma mede gebruikt. Ten
einde de rentheffer of derselver erfgenamen in cas van misbetalinge, soo van capitael als interesse, sig
daar aen ten allen tijden 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. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
nevens de ed. Harmen ten Cate als door compt., vermits schrijvens onervaeren en geen zegel gebruikende
was, in judicio versogt en gequalificeert voor hem te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 3 may 1754.
Copia
Wij Burgermeesteren, Schepen ende Raaden der stad Deventer doen kond en certificere kragt deses dat
voor ons personelijk gecompareerd en erschenen sijn de heer Joan Reminck en vrouw Geertruid Aleida
Marienburgh eheluiden marito tutore. Welcke bekenden in de beste en bundigste forma rechtens
geconstitueert en volmagtig gemaakt te hebben, gelijk sij doen in en mits desen, den edelen Coenraet ter
Swaack woonaghtigh tot Goor om uit haer comparanten naem te verschijnen voor het gerichte van
Kedingen en te doen cessie, transport en overdraght aen de personen van Jan Kosters, Gerhardus ten
Dam en Derck Hendrick Gorkinck van dat parceel land, soo de eerste en de twee laasten van haer
comparanten in het jaar 1753 hebben gekoft; alles in conformite van de coopsvoorwaarden, verder
cooppenningen te ontfangen, daarvoor te quiteren en die meteen betalen daar mede te liquideren en
obligatien te formeren en de interesse te reguleren; voorts alles te doen hetgeen sij comparanten, selfs
present sijnde, souden konnen, mogen ofte moeten doen. Alles ingevolge landrecht van Overijssel met
beding om te doen behoorlijke rekeninge, bewijs en reliqua, met belofte van schadelooshoudinge,
goedkeuringe caterisque de jure folitis ae confuetis. S.A.L. Is dese door eener onser secretarien
onderteekent en met onse gewoone secreet zegel bekraghtight.
Binnen Deventer den 11 may 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraed ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van de
weled. heer Joan Reminck en vrouw Geertruid Aleida Marienburgh eheluiden; luid volmacht op den
11 deser maand may voor de weled. Hoog Achtb. Heeren Burgermeesteren, Schepenen en Raaden der stad
Deventer op comparant debite gepasseerd, deselve in judicio gesien, gelesen en van waerden erkent ende
ten prothocolle van transporten deses gerichts geregistreerd, uit kragte van dewelke hij comparant bekende
ende verklaerde voor een summa van een hondert ses en twintig gulden vrij gelt bij sijn principalen
voorn. ten vollen ende te danke ontfangen in optima juris forma, gerichtelijk te cederen, te transporteren
ende over te dragen, sulx doende in en mits desen, aen ende ten profijte van de coperen Derk Hendrik
Gorkink en Gerhardus ten Dam sijns principalen voorn. eygen toebehorende stuk saayland sijnde het
tweede parceel op den agtersten Daalwijker kamp in de boerschap Harke onder desen weled. gerichte
van Kedingen kennelijk gelegen en bij publycq verkopinge op den 25 september 1753 door voorn.
coperen aengekoft, sijnde tiendbaer en daer en boven beswaert jaerlix met eenen gulden en vier stuivers
verpondinge en eenen gulden contributie enkeld gelt, ofte soo veel meerder of minder als Haar Ed.
Mogende Heeren Staaten deser Provincie sullen goedvinden daar omtrent te statueren; het welk alles sal
sijn en blijven tot schade en baate van de coperen voorgemeld. Comparant sijn principalen, kinderen en
erfgenamen van voorschr. stuk saayland ontervende ende de coperen en derselver 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 nevens den comparant in sijn voorschr. qualiteit getekent
en gesegelt.
Actum Goor den 18 may 1754.

Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraed ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van de
weled. heer Joan Reminck en vrouw Geertruid Aleida Marienburgh eheluiden; luid volmacht op den
11 deser maand may voor de weled. Hoog Achtb. Heeren Burgermeesteren, Schepenen en Raaden der stad
Deventer op comparant debite gepasseerd, deselve in judicio gesien, gelesen en van waerden erkent ende
ten prothocolle van transporten deses gerichts geregistreerd, uit kragte van dewelke hij comparant bekende
ende verklaerde voor een summa van een hondert en ses en dartig gulden en tien stuivers vrij gelt bij
sijn principalen voorn. ten vollen ende te danke ontfangen in optima juris forma, gerichtelijk te cederen, te
transporteren ende over te dragen, sulx doende in en mits desen, aen ende ten profijte van de coperen Jan
Costers en desselfs huisvrouwe Aeltjen Wansinck sijns principalen voorn. eygen toebehorende stuk
saayland sijnde het derde parceel op den agtersten Daalwijker kamp in de boerschap Harke onder
desen weled. gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en bij publycq verkopinge op den 25 september
1753 door voorn. coperen aengekoft, sijnde tiendbaer en daer en boven beswaert jaerlix met eenen gulden
en vier stuivers verpondinge en eenen gulden contributie enkeld gelt, ofte soo veel meerder of minder als
Haar Ed. Mogende Heeren Staaten deser Provincie sullen goedvinden daar omtrent te statueren; het welk
alles sal sijn en blijven tot schade en baate van de coperen voorgemeld. Comparant sijn principalen,
kinderen en erfgenamen van voorschr. stuk saayland ontervende ende de coperen en derselver 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 nevens den comparant in sijn voorschr. qualiteit getekent
en gesegelt.
Actum Goor den 18 may 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Pot Jan uit Harke en desselfs huisvrouwe Harmken
Potman marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden voor een somma van een hondert ses en
sestig gulden vrij gelt bij haer comparanten ten vollen ende te danke ontfangen in optima juris forma,
gerichtelijk te cederen, te transporteren ende over te dragen, sulx doende in en mits desen, het vijfde
parceel sijnde ongeveer een mudde land gesaay met derselver lusten en lasten op den sogenaemden
Potkamp in de boerschap Harke onder desen weled. gerichte kennelijk gelegen; door comparanten van
burgermr. Jan Willem Sprakel en de coopman Derk ten Hengel tot Deventer aengekoft ende dat aen
handen ende ten profijte van de coperen Hendrik Sligtman en desselfs huisvrouwe Aeltjen Boelink.
Haer comparanten, derselver kinderen en erfgenamen van voorschr. mudde land gesaay 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
nevens de ed. Jurriaen Jalink als door comparanten, vermits schrijven onervaeren en geen zegel
gebruikende waeren, versocht en gequalificeert sijnde uit haeren naeme te tekenen en te zegelen, getekent
en gesegelt.
Actum Goor den 18 may 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Sligtman en desselfs huisvrouwe Aeltjen
Boelink marito tutore. De welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en in goeden gangbaeren
gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te wesen aan de ed. Coenraed ter Swaak en
desselfs huisvrouwe Anna Elisabeth Sutmuller een capitael summa van twee hondert car. gulden ad
20 st het stuk. Met beloften om dit capitael jaerlix te verrenten met vier diergelijke gulden van het hondert,
dog de interesse binnen drie maanden nae de verschijnsdag betaalt wordende met drie en een halve gulden

van het hondert sullende kunnen volstaan. Sullende het eerste jaer interesse verschenen wesen als heeden
over een jaar en soo continueren van jaer tot jaer tot de restitutie en aflosse toe, die ten wedersijden sal vrij
staan ten allen tijden te kunnen en te mogen geschieden, mits de eene de andere daarvan een half jaer voor
de verschijnsdag behoorlijke opsage doende. Voor welke capitaele somma en daarop te verlopen interesse
comparanten verbinden haer personen en goederen en tot een speciael hypotheecq en onderpand stellende
en verbindende, mits desen haar eygen toebehorende twee stukken saayland groot ongeveer twee
mudden gesaay, het eene door comparanten aengekoft van burgermr. Jan Willem Sprakel en de coopman
Derk ten Hengel tot Deventer en het andere aengekoft van Pot Jan en sijn huisvrouw Harmken Potman in
de boerschap Harke onder dese weled. gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en tot betalinge dier
cooppenningen voorschr. capitael mede gebruikt. Ten einde de renthefferen ofte derselver erfgenamen in
cas van misbetalinge soo van capitael als interesse haer daar aan 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 ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de ed. Jurriaen Jalink als door
comparanten, vermits schrijven onervaeren en geen zegel gebruikende waeren, versocht en gequalificeert
sijnde uit haeren naeme te tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 18 may 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en Berent Steffens ten Cate
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Gerrit Klein Leuvelink van Marculo. De welke bekende
ende verklaerde nae rijpe overweginge eygener vrije willens bij sijn leven over te geven en op te dragen,
gelijk hij comparant doet kragt en mits desen, aan sijnen broeder Jan Klein Leuvelink en desselfs erven
den soogenaemden Hamskamp sijnde ongeveer drie schepel gesaay groot in de Wintercampen onder
Marculo gelegen, als mede ongeveer een dagwerk hooyland het Nijeslag genaamt aan het Groenland mede
onder Marculo in desen weled. gerichte van Kedingen gelegen met derselver ap en dependentien, rechten
en gerechtigheden van dien, soo als comparant dese parcelen hebbe gehad en beseten. Doende comparant
sig daarvan onterven en de gemelde sijnen broeder en erfgenamen daar wederom onwederroepelijk
aenervende om van nu af aan altoos daar mede als met sijn eygene goederen nae welgevallen te schalten
en te walten. Ten diende einde daarvan den plenairen eygendom en possessie overgevende en in vrijen
ende renuntierende dan alsoo daarop met hand en mond en alle nodige sekerheid; en sulx op conditie en
voorwaarden dat gemelde sijn broeder Jan Klein Leuvelink daarvoor en tegens sal verpligt sijn hem
comparant den tijde sijnes levens in cost, drank, klederen, linnen en wullen, huisvestinge, volkomen
alimentatie onderhouden en alle hetgeen hij tot sijnen dood in gesondheid en krankheid sal nodig hebben,
prasteren; voorts hem nae doode op een fatsoenlijke wijse ter aerde daer besteden. Hierop gecompareerd
Jan Klein Leuvelink en wel mits desen voorstaande transport en cessie hebben geaccepteerd onder
beloften dat hij alle het geene den cendent daarbij hebbe bedongen poinctelijk sal agtervolgen en in allen
deele daar aen voldoen en dat sulx ook bij sijne erven sal geschieden onder submissie en verband van sijn
en sijner erven personen en goederen als rechtens. Alles ter goeder trouwe en onder afstant van alle
exceptien in specie die van cessie over de haste en dat generale renunciatie geen plaats heeft tensij
speciale voorgae. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en
gesegelt, gelijk de ed. Harmen ten Cate dese ook op speciael versoek van de eerste comparant dese ook
mede namens deselve heeft getekent en gesegelt; voorts de laaste compt. getekent, edog geen cachet
hebbende door mij verwalter richter mede voor hem gesegelt.
Actum Goor den 25 may 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Berent Gelkink van de Schipbeeke. De welke bekende ende
verklaerde voor een summa van drie hondert en vijftig car. gulden vrij gelt bij hem comparant 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, desselfs eygen toebehorende vrije en allodiale camp bouwland
den Smitjans camp genaamt, aan de eene sijde aan Wansink en aen de andere sijde aan het gemeene veld
in den Stokkemer Esch onder desen weled. gerichte kennelijk gelegen. En sulx met derselver recht en
geregtigheden en in handen ende ten profijte van de copersche Hendrikjen Egbers weduwe van wijlen
Berent Wannink ende derselver erfgenamen. Hem comparant ende derselver erfgenamen van voorm.
camp bouwland ontervende ende de copersche gemeld, 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 rechtens is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick
verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk den comparant dese ook heeft getekent, edog
geen cachet hebbende door mij verw. richter op derselver specialijk versoek mede voor hem gesegelt.
Actum Goor den 10 juny 1754.
Ick Jacob Bruins wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde Verwalter Richter van Kedingen doe cond
en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Coenraed ter Swaak en Wolter
Jalink persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Reint Markerink en Elsken Floris eheluiden uit
de boerschap Hoonte voogdije van Neede marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden voor een
summa van vijff en seventig gulden vrij gelt verkoft te hebben aen Hendrik Moerwinkel haar eygen
toebehorende hooylandjen ongeveer drie vierendeel dagwerk groot het Rondsmeeken genaamt
tusschen de hooylanden van Losink, Wannink en Klein Wannink bij het Westervlier onder desen weled.
gerichte van Kedingen kennelijk gelegen; dat de volle cooppenningen door gemelde coper aan haar
comparanten te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten gemelde hooylandjen in
optima juris forma, gerichtelijk cederen, transporteren ende overdragen, sulx doende in en mits desen, aan
ende ten profijte van opgemelde coper Hendrik Moerwinkel. Haar comparanten, kinderen en erfgenamen
daar van ontervende ende den coper meergemeld, 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 rechtens is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick
gesubstitueerde verwalter richter dese nevens de ed. Carel Willem Bakker als door comparanten, vermits
schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende waeren, versocht en gequalificeert voor haar te tekenen en
te zegelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 10 juny 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en Peter ten Pierik persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Jan Aftink uit Elsen. De welke bekende ende verklaerde voor een
summa van drie hondert en vijftien gulden bij hem comparant den eersten met den laasten penning wel
ontfangen in optima juris forma, gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in
en mits desen, desselfs eygen toebehorende twee dagwerken hooyland sijnde vrij en onbeswaert van
eenige heeren lasten, ten waere naderhand door de Heeren Staten deser provincie daarop gesteld wierden
die dan ook tot copers laste sullen sijn, in het Sumpel met het eene einde aen het Kindergoor en met het
andere einde aan Philipborgs camp in het Elsenerbroek onder desen weled. gerichte van Kedingen
kennelijk gelegen. En dat aan handen ende ten profijte van de coperen Jan Onck (Wolters) en desselfs
huisvrouwe Dina Onck. Hem comparant en erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen gemeld,
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
rechtens is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt,
gelijk den comparant dese ook mede heeft getekent, edog geen cachet hebbende nog gebruikende, door
mij verwalt. richter op derselver versoek mede voor hem gesegelt.
Actum Goor den 3 july 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Jacob Bruins en Peter ten Pierik persoonlijk

gecompareerd ende erschenen sijn Arent Sligman (Lammertink) van Marculo en desselfs huisvrouwe
Geertjen van Nijenamsen marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en en
in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aen de ed.
Jurriaen Jalink en desselfs huisvrouwe Berendina Helms tot Goor wonende ende derselver erfgenamen
een capitale summa van vierhondert en vijftig car. gulden ad 20 st het stuk, segge f 450. Met beloften
om dit capitael percento te verrenten met drie diergelijke gulden van het hondert, mits en wel onder die
conditie dat alle jaer op den verschijnsdag desen promptelijk sal worden betaalt; bij manquement vandien
alsdan in plaats van drie gulden, dan drie gulden en tien stuivers van het hondert jaerlix voor rente sal
betaalt worden. Sullende het eerste jaar rente verschenen wesen op den 17 juny des aanstaanden jaars
1755 en soo continueren van jaer tot jaer tot de effective restitutie en aflosse toe; die ten wedersijden sal
vrij staan een vierendeel jaars voor de verschijnsdag te denuncieren ende op te seggen als wanneer dit
capitael met die alsdan ten agteren sijnde interesse de eerstkomende verschijnsdag kost en schadeloos aan
de renthefferen of derselver erfgenamen sal worden gerestitueert ende erlegt; edog aen de rentgeveren ook
sijnde gepermitteert voorschr. capitael telkens op de verschijnsdag met hondert gulden te kunnen
verminderen ende te restitueren. Welke voorschr. somma en tot pracisse naekominge van desen allen
comparanten in optima juris forma verbinden haere personen en goederen en tot een speciael hypotheecq
of onderpand kragt deses stellende ende verbindende haer eygen toebehorende vrije en allodiaele tiende
den Schrijvers tiende genaemt gaende uit verschijden landen onder Marculo deses gerichts Kedingen
kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of derselver erfgenamen in cas van onverhoopte
misbetalinge, soo van capitael als te verlopen interesse, haer daar aen ten allen tijden kost en schadeloos te
kunnen en te mogen verhalen. Renuncierende compt. rentgeveren ten dien fine van alle exceptien en
beneficien 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 eygenhandig getekent en gesegelt,
gelijk de comparanten dese ook hebben getekent, edog geen cachet hebbende door mij verwalter richter op
derselver speciale versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 6 july 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Snijders van Marculo en desselfs huisvrouwe
Roelofken Velthuiskes marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden soo wegens opgenomen en in
goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen als wegens verschenen interesse van een capitael van drie
hondert car. gulden ingevolge acte van hypothecatie op den 13 maart 1747 genegotieert, opregt en
deugdelijke schuldig te weesen aan Hendrik Loos tot Marculo wonende, een capitaele summa van vijff
hondert en vijftig car. gulden ad 20 st het stuk, te verrenten tegens twee gulden en tien stuivers van
yeder hondert jaerlix, mits nogtans het eene jaar interesse uit het andere houdende; bij manquement van
dien alsdan drie gulden van yeder hondert jaerlix en sal het eerste jaar interesse verschenen sijn op St.
Jacobi 1755 en soo vervolgens van jaar tot jaar to de effective aflosse en wederomgevinge toe. Die ten
wedersijden sal vrij staan een half jaar voor den verschijnsdag te denuntieren ende op te seggen. Voor
welke capitaele summa en pracyse naekominge deses comparanten in optima juris forma verbinden haere
personen en goederen ende tot een speciaal hypotheecq ende onderpand mits desen stellende en
verbindende haer eygen toebehorende vrije en allodiaele, exempt heeren lasten, camp den Nieuwen
Snijders camp genaemt groot drie mudde gesaey naast Meenderink en Lamberink haar camp in de
boerschap Markel kennelijk gelegen en bereeds aen de rentheffer voor een capitael van drie hondert
gulden en interesse op den 13 maart 1747 gerichtelijk verbonden en in vollen waerde verblijft. Voorts
comparanten nog voor voorschr. capitael en te verlopen interesse mede mits desen verbinden en tot een
speciaal hypotheecq en onderpand stellen haer eygendoemelijke stukke lands het Holsbeken land
genaemt groot vijf schepel gesaey sijnde vrij en allodiael uitgenomen heeren schattinge, naast Kistemaker
sijn land mede in de boerschap Markel onder desen weled. gerichte van Kedingen kennelijk gelegen, ten
einde de rentheffer of derselver erfgenamen sig daar aen bij onverhoopte misbetalinge, soo van capitaal
als te verlopene interesse, ten allen tijden kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen.

Renuntierende sij comparanten voorn. ten dien einde van alle exceptien en beneficien regtens 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 of gehandmerkt, edog geen cachet hebbende door mij verw. richter op derselver speciale versoek
mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 6 july 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en Peter ten Pierik persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Derk Berentsen Sligtman en desselfs huisvrouwe Anne Crooshoop
marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te wesen
aan de ed. Jan van ... en desselfs huisvrouwe Derkjen Gelderman tot Deventer wonende en derselver
erfgenamen, een hondert car. gulden ad 20 stuivers het stuk. Welke somma sij comparanten beloven
jaerlix te verrenten met vier diergelijke gulden en waervan het eerste jaar rente sal verschenen weesen als
heden over een jaar en soo van jaar tot jaar continueren tot de effective wederomgevinge en aflosse toe;
die ten wedersijden sal vrij staan ten allen tijde te mogen geschieden mits de een de ander daarvan een half
jaar voor de verschijnsdag behoorlijke opsage doende. Voor welke capitaele summa en daarop te verlopen
interesse comparanten verbinden haer personen en goederen en tot meede securiteit daar voor een
gerichtelijk hypotheecq en onderpand stellende, sulx doende in en mits desen, desselfs eygen
toebehorende drie dagwerken weiland het Apen Goor genaamt tusschen de hooylanden van Harmen
Cusbelt en Gerrrit Pals of Greven onder Marculo deses gerichts Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de
renthefferen of derselver erfgenamen bij alsdan onverhoopte misbetalinge, soo van capitael als interesse,
haar daar ten sllen tijden cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende de
comparanten ten dien einde van alle exceptien en beneficien 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 hebben getekent of gehandmerkt, dog
geen cachet hebbende door mij verw. richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 17 july 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Brinkers weduwenaar van wijlen Berentjen
Landewers als wel wettige voogt en mombaer van sijn minderjarige kinderen bij gemelde sijn wijlen in
echte geprocreeert, edog mede ten allen overvloede Tonis Brinkers als mombaer sijnde Jan Kuipers als
mede mombaer geweest sijnde overleden. Ende bekenden sij comparanten met consent en approbatie van
sijn Hoog Wel Geb Gestr F.J.S. Baron van Heiden Heere van Ootmarssen Landdrost van de Twente
relatio tot het appoinctement in dato den 16 july deses jaars 1754 verleent, verkoft te hebben aan Jan
Nijlant en desselfs huisvrouwe een stukke bouwland den Hoogen camp genaemt tusschen Oinks en
Nijhuis haar landen in de boerschap Harke onder desen gerichte van Kedingen in sijn bekende bepalinge
gelegen en waernae toe de mestweg door Oinks weyde is gaende. Ende sulx met derselver lusten en lasten
voor de summa van twee hondert car. gulden en dat die cooppenningen door gemelde coperen aan de
eerste comparant tot aflosse van een versettinge in dato den 27 juny 1752 aan Jenneken Scholten en
betalinge van heeren lasten, ten vollen ende te danke sijn voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten
gemelde stukke land in optima juris forma bij desen gerichtelijk cederen, transporteren ende overdragen
aen ende ten profijte van de voorn. coperen Jan Nijlant, desselfs huisvrouwe en erfgenamen. Haer
comparanten, derselver kinderen of pupillen en erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen gemeld,
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 opspraeke als
erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de ed. Derk
Harmen van Assen burgermr. der stad Goor als door comparanten, vermits schrijvens onervaren en geen

zegel gebruikende waeren, in judicio versogt voor haar beiden te tekenen en te zegelen, getekent en
gezegelt.
Actum Goor den 4 augusti 1754.
Ick Jacob Bruins wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde Verwalter Richter van Kedingen doe cond
en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Jan van Bruinenburg en
Tobias van Ommen persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jannes Vincent Schuitert tot Holten
wonende ende desselfs huisvrouwe Teuntjen Nijlants marito tutore. De welke bekenden ende
verklaerden nae voorgaande coop voor een summa van drie hondert car. gulden vrij gelt bij haar
comparanten den laasten met den eersten penning deger en wel ontfangen in optima juris forma
gerichtelijk te cederen, te transporteren ende over te dragen, sulx doende in en mits desen, haar
eygendoemelijke toebehorende hooyland den Riebos genaamt groot ongeveer vijff dagwerk in het
Markelerbroek aan Hidders en Vreemans maeten onder desen gerichte van Kedingen in sijn bekende
limiten en bepalinge gelegen. Ende dat aen handen ende ten profijte van de coperen Jan Harmen
Heilersigh en desselfs huisvrouwe Teuntjen Vincent Schuiters tot Marculo wonende. Haer
comparanten, derselver kinderen en erfgenamen van voorgem. vijff dagwerk hooyland den Riebos
genaamt ontervende ende de coperen voorgemeld, 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 opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe
ick gesubstitueerde verwalter richter voornoemt dese nevens de comparanten eygenhandig getekent en
gesegelt.
Actum Goor den 16 september 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Giel Derksen Evertink. De welke bekende ende verklaerde
voor een summa van een hondert en veertig car. gulden bij hem comparant, ingevolge coopcedule in
dato den 2 september deses jaars 1754 daarvan opgericht, van de coperen Berent te Rietmans
(Klumpers) en sijn huisvrouw Geesken te Rietmans, den laasten met den eersten penning deger en wel
ontfangen in optima juris forma gerichtelijk te cederen, te transporteren ende over te dragen, in en mits
desen, desselfs eygen toebehorende stukke saayland het Kleyne Lenferink stukke genaamt groot drie
schepel gesaay bij langs het Groote Lenferink land in sijn bekende bepalinge in den Elsener Esch onder
desen gerichte van Kedingen gelegen. Sulx met derselver lusten en lasten ende dat aen handen ende ten
profijte van gemelde coperen Berent te Rietmans en sijn huisvrouwe Geesken; en welke stukke land aan
hem comparant als testamentaire erfgenaam van wijlen Geesken Evertink bij maagscheidinge op den 2
febr. 1751 met derselver oomen Lucas en Jan Evertink gehouden conditineel toegedeelt, edog bij nadere
acte van conventie op den 21 april 1752 met deselve gehouden aen hem suiver opgedragen ende over
gegegeven geworden en welke acten in judicio gesien en gelesen. Hem comparant ende derselver
erfgenamen diensvolgens van gemelde stukke land ontervende ende de coperen gemeld, 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 de ed. Harmen ten Kate
als door compt. vermits schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende was, in judicio versocht en
gequalificeert voor hem te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt.
Actum Goor den 24 september 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Haeyker (Vrielink) en desselfs zoon Gerrit
Haeyker uit Elsen mede de rato voor den eerste respective absente kinderen ende den laaste susters en
broeders caverende. De welke bekenden ende verklaerden nae voorgaande coop voor een summa van ses

en sestig 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: 1. desselfs eygen
toebehorende vierde part in een hooyland het Morsken genaamt agter Harbers aan de Aa in Notter in sijn
bekende bepalinge gelegen, 2. nog voor een summa van ses en twintig gulden bij haar mede ten vollen
ende te danke ontfangen een vierde part in een hooyland bij Hesselink, waerin de coperen Derk te Lochter
en sijn huisvrouw Jenneken mede twee vierde parten sijn hebbende, in de markte van Wierden onder
desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aan handen ende ten profijte van de coperen
Derk te Lochter en sijn huisvrouwe Jenneken. Haer comparanten, derselver kinderen en erfgenamen
daarvan ontervende ende de coperen gemeld, 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 opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick
verwalter richter voornoemt dese nevens de ed. Jurriaen Jalink, als door comparanten vermits schrijven
onervaren in judicio versocht en gequalificeert sijnde, voor haar beiden te tekenen en te segelen, getekent
en gesegelt.
Actum Goor den 27 september 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Berent Kloeken of Tijmans van Marculo en desselfs
huisvrouwe Derkjen Tijmans marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden op den 7 deser maand
oct. 1754, ingevolge coopcedule daervan opgericht, voor een summa van drie hondert en agtien caroli
gulden vrij gelt, verkoft te hebben aen Hendrik Nieuwenhuis (Leuvelink) en desselfs huisvrouwe
Gerritjen Sandermans, haer eygen toebehorende stukke bouwland groot ongeveer ses schepel gesaay
sijnde tiendbaar en beswaert met heeren lasten, den Kloekenbeld genaamt in sijn bekende bepalinge
oostwaards met het einde aan Meenderink bergweg en zuidwaards aen Jan Kloeken sijn land aen den
Koelenberg onder Marculo deses gerichts Kedingen gelegen. Dat de cooppenningen voorn. door de
coperen gemeld aan haar comparanten ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx
comparanten gemelde stukke land in optima juris forma gerichtelijk cederen, transporteren ende
overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten profijte van de coperen Hendrik Nieuwenhuis en
desselfs huisvrouwe Gerritjen Sandermans. Haer comparanten, derselver kinderen en erfgenamen daarvan
ontervende ende de coperen gemeld, 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 opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voornoemt dese getekent en gesegelt, gelijk de comparanten dese ook mede hebben getekent, edog
geen cachet hebbende door mij verwalter richter op derselver versoek voor haar gesegelt.
Actum Goor den 12 octob. 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en Jan Philip ter Plegt persoonlijk
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 vijff hondert en vijftig gulden met de rente van dien tot dato aan haar
weled. voldaan en betaalt, in optima juris forma gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen,
sulx doende in en mits desen, de soogenaemde Ossenweyde in het Markelerbroek omtrent de Stoelhorst
onder desen weled gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aan handen ende ten profijte van de
coperen Gerrit van Schepen en desselfs huisvrouw Jana Berentsen. Ende sulx met derselver lusten en
lasten soo en als deselve op den 4 jan. 1743 in het voorschreven boedel is aengekoft. Haer comparanten
daarvan ontervende ende de coperen gemeld, 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 opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick

verwalter richter voorn. dese nevens de heeren comparanten predicta qualitate eygenhandig getekent en
gezegelt.
Actum Goor den 25 octob. 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Reintjes uit de boerschap Harke en desselfs
huisvrouwe Derkjen Reintjes marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en
in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te weesen aan Hendrik
Zwierink tot Goor wonende, een capitale summa van een hondert en vijf en twintig car. gulden ad 20
stuivers het stuk. Met beloften om dit capitael jaerlix te verrenten met vier en een halve gulden, segge f
4-10. En komende het eerste jaar interesse te verschijnen op Martini 1755 en soo continueren van jaer tot
jaer tot de restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden sal vrij staen ten allen tijde te kunnen en te mogen
geschieden mits de eene de ander daervan een half jaar voor de verschijnsdag behoorlijke opsage doende;
als wanneer dit capitael met die alsdan ten agteren sijnde interesse aan de rentheffer of derselver
erfgenamen op de eerstkomende verschijnsdag sal worden gerestitueerd ende erlegt. Voor welke capitale
somma en daarop te verlopen interesse comparanten verbinden haere personen en goederen en tot een
speciaal hypotheecq en onderpand daarvoor stellende en kragt deses verbindende haar eygen
toebehorende huis en gaerden het Reintjes genaamt, alsmede een stuk land in den camp bij Schepers
tusschen Vinkers en het eindens aan Schepers land, alle in de boerschap Harke onder desen gerichte van
Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de rentheffer off 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. Renuntierende comparanten ten dien einde van alle exceptie en beneficien 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 nevens de ed. Jurriaen Jalink als door compt. vermits schrijvens
onervaren en geen zegel gebruikende waeren, in judicio versocht en gequalificeert voor haar te tekenen en
te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 26 octob. 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Jan Freriks en burgermr. Jacob Bruins persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Berentsen of ook wel Buite Jan genaemt uit de boerschap
Beusbergen en desselfs huisvrouwe Aeltjen Buite (Plasman) marito tutore. De welke bekenden ende
verklaerden voor een summa van vierhondert en vijff car. gulden bij haar comparanten, ingevolge
coopcedule in dato den 28 nov. 1753 daarvan opgericht, den laasten met den eersten penning deeger en
wel ontfangen in optima juris forma, gerichtelijk te cederen, te transporteren ende over te dragen, sulx
doende in en mits desen, haar eygen toebehorende ongeveer die dagwerken hooyland in het
soogenaamde Aapen Goor tusschen het hooyland van Cusbelt en Gerrit Greven alias Pals in de markte
van Marculo onder den weld. gerichte van Kedingen kennelijk gelegen; en sulx met derselver lusten en
lasten, raad en onraed daarop leggende ende dat aen handen ende ten profijte van de coperen Derk
Berentsen Sligtman ende sijn huisvrouwe Anneken Crooshoop. Haer comparanten, kinderen en
erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen gemeld, 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 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, edog geen cachet hebbende door mij verwalter richter op derselver versoek
mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 18 november. 1754.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins

persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Hermen ten Bossche of wel Kooyker genaemt en
Jenneken Haver eheluiden marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden, ingevolge coopzedule in
dato den 26 oct. 1754 daarvan opgerigt, voor een summa van drie hondert 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, haar eygen toebehorende vrije en
allodiale akker bouwland den Helmighs camp genaemt groot ongeveer drie schepel gesaay met de
noordsijde aan Berent Leusenkamp en ter zuidsijde aan Tonis Wijmerink haar landen in den
Stokkumeresch onder desen weled. gerichte van Kedingen kennelijk gelegen met derselver lusten en
lasten ende dat aen handen ende ten profijte van de coperen Hendrik Egbers, desselfs huisvrouwe
Jenneken ende haer erfgenamen. Haer comparanten, kinderen en erfgenamen daarvan ontervende ende de
coperen gemeld, 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
opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
nevens de ed. Jurriaen Jalink als door comparanten in judicio versocht en gequalificeerd sijnde voor haar
te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt.
Actum Goor den 6 januar 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en Hendrik Truikes persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Evert Heuvell en desselfs huisvrouwe Jenneken Plasmans marito
tutore. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde
ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aen Tonis Wannink (Bagijnenman) in
Beusbergen wonende een capitale summa van een hondert en vijftig car. gulden ad 20 stuivers het
stuk. Met beloften om dit capitael jaerlix te verrenten met drie diergelijke gulden van het hondert en
waervan het eerste jaer interesse sal verschenen wesen als huiden over een jaer en soo continueren van
jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden sal vrij staen ten allen tijde te kunnen en te
mogen geschieden mits de eene de andere daarvan een half jaar voor de verschijnsdag behoorlijke opsage
doende. Als wanneer dit capitael met die alsdan ten agteren sijnde interesse aan de rentheffer off derselver
erfgenamen sal worden gerestitueert ende erlegt. Tot pracyse nakominge van desen allen comparanten
verbinden haere personen en goederen en tot een speciaal hypotheecq en onderpand daarvoor stellende en
de kragt deses verbindende, desselfs eygen toebehorende halve camp bouwland den Roosen off ook
wel Plasmans camp genaemt groot ongeveer drie schepel gesaay zuidwaards aan den Kerkdijk en
noordwaards aan Smit Jans steege onder of in de boerschap Beusbergen deses gerichts kennelijk gelegen.
Ten einde de rentheffer off derselver erfgenamen haar daer aan in cas van misbetalinge, soo van capitael
als interesse, ten allen tijden kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende
comparanten ten dien einde aan alle exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende ende
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, edog geen cachet
hebbende door mij verw. richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 14 januar 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Jan Fredrik Ruchthein en Gerrit Seemsmaker
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is de heer Gerhard Knape advocaat tot Goor residerende in
qualiteit als volmagtiger van de ed. Lambert Jan ten Doeschaete. De welke bekende ende verklaerde nae
voorgaande gerichtelijke inwinninge en daarop den 12 july 1752 gedaene gerichtelijke distractie van een
vierde part van twee hooymaeten in het Sumpel in het Elsenerbroek gelegen, toebehoord hebbende de
wed. van wijlen Gerrit Holst en door G.J.H. Weerman voor de somma van drie en seventig gulden en
tien stuivers aangekoft teste prothocollo quo relatio; dat die cooppenningen door hem Weerman aen hem
comparant predicta qualitate op den 20 september 1752 ten vollen ende te danke sijn voldaan. Oversulx hij
comparant bij desen in optima juris forma doende gerichtelijke cessie, transport en overdragt van gemelde

vierde part in de twee hooymaeten in het Sumpel in het Elsenerbroek gelegen; ende wel soo en in
diervoegen als comparante deselve gerichtelijk heeft verkoft ende dat aen handen ende ten profijte van de
coper G.J.H. Weerman, voor gemelde desselfs huisvrouwe Helena Knape, derselver kinderen en
erfgenamen. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens den heer
comparant qualitate predicta eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 15 januar 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en Jan Freriksen persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik ten Dam en desselfs huisvrouwe Geesken ten Dam
(Goetcoop) marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden, ingevolge
coopzedule in dato den 20 november 1754 daar van opgerigt, voor een summa van een hondert en
vijftig car. gulden vrij gelt bij haar comparanten ten vollen ende te danke ontfangen in optima juris forma
gerichtelijke te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen, haar
eygendoemelijke stukke land groot ongeveer een schepel gesaay sijnde vrij en allodiaal exempt heeren
lasten agter comparantens huis met het noordeinde aan derselver hofjen, met de zuideinde aan het land van
J.H. Heilersigh, lopende voorts met de oostsijde langs genoemde Heilsersig sijn land en met de westsijde
langs de Baan [of Boom] steege onder Marculo in sijn bekende bepalinge gelegen. Ende sulx met sijn oude
en nieuwe regt en geregtigheden ende dat aen handen ende ten profijte van de coper Adolph Kwack
schoolmeester tot Marculo. Haer comparanten, kinderen en erfgenamen daarvan ontervende ende de
coper gemeld ende derselver 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 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 hebben getekent of gehandmerkt, edog geen cacher hebbende
door mij verw. richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 25 januar 1755.
Copia
Ick Tomas van Muyden wegens de Hoogheid in der tijd Scholtus van Swolle in Over Zwollercarspel doe
hier mede te weeten dat voor mij en ceurnoten Laurens Westerhof en Willem Jansen Reinders persoonlijk
in den gerichte gecompareerd en erschenen is de HW Geb Gestr Heer Coenraed Willem Baron van
Haersolte Heer tot Staveren Swaluwenborg en Bredenhorst, verklarende in de beste forma rechtens te
constitueren en volmagtig te maaken, sulx doende mits desen, de HW Wolter Pothof secretaris der stad
Goor, ten einde om uit naam van den Heere constituent te compareren voor het gerigte van Kedingen en
aldaar te verklaren dat hij heere constituent om een wel betaalde somma van penningen aan sijn HW Geb
Gestr ten voldaan cedeerde en transporteerde aan en ten erflijken profijte van den Hoog Wel Geb Gestr
Heere Adolph van Raesfeld Landdrost van Haxbergen en desselfs vrouw ehegemalinne en
erfgenamen, sijn heere constituent havesate Elsen met desselfs onderhorige erven en landerien in de
boerschap Elsen gericht Kedingen gelegen en sulx met lusten en lasten, regten en geregtigheden,
preminentien en het regt van beschrijvinge in de Ridderschap van Overijssel en hetgeen daar vorder bij en
aan gehoort en in de bekende koopcedul vermeld staat van ouds daarbij gehorende; met belofte en
aenneminge om het gecedeerde ten allen tijden te sullen wagten en waren voor alle evictie en opspraak als
nae rechte. Alles onder belofte van ralihabite indemniteit en vorder verband als na regte. In kennis der
waerheid heb ik scholtus voorn. desen getekent en gesegelt.
Binnen Swolle den 15 maert 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is de weled. heer Wolter Pothoff secretaris der stad Goor in
qualiteit als volmagtiger van den Hoog Wel Geb Gestrengen Heere C.W. Baron van Haarsolte Heere
tot Staveren Swaluwenborg en Bredenhorst, luid volmacht op den 15 deser maend maart 1755 voor de

weled. heer Tomas van Muyden scholtus van Swolle en Over Swollercarspel en ceurnoten, op hem heer
comparant gepasseert, deselve in judicio gesien, gelesen en van waerden erkent ende ten prothocolle van
transporten deses gerichts geregisteert uit kragt van de welke hij heer comparant bekende ende verklaerde
om een wel betaelde somma van penningen aen sijn Hoog Wel Geboren Gestrenge Hoog gemeld ten
genoegen voldaen in optima juris forma gerichtelijk te cederen, te transporteren ende over te dragen, sulx
doende in en mits desen, aen ende ten erflijken profijte van den Hoog Welgeboren Gestrengen Heere
Adolph Baron van Raesfeld Landdrost van Haxbergen en desselfs vrouw ehegemalinne en erfgenamen
sijn heer constituents havesate Elsen met desselfs onderhorige erven en landerien in de boerschp Elsen
gerichts Kedingen gelegen en sulx met derselver lusten en lasten, regten en geregtigheden, preminentien
en het regt van beschrijvinge in de Ridderschap van Overijssel en het geene daar vorder bij en aangehoort
en in de bekende coopcedul vermeld staat van ouds daarbij gehorende. Met belofte en aenneminge om het
geceerde ten allen tijden te sullen wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als nae regten. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens den heere comparant predicta qualitate
eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 17 maert 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Hendrik Jan Jalink en Jan Freriksen persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Leusman tot Marculo wonende en desselfs huisvrouwe
Hendrina Klein Landewer marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden nae voorgaande verkoop
voor een summa van driehondert en vijftig car. gulden vrij gelt bij haar comparanten den laasten met
den eersten penning te hebben ontfangen in optima juris forma gerichtelijk te cederen, te transporteren en
over te dragen, sulx doende in en mits desen, haar eygen toebehorende halfscheid van den
soogenaemden Bruin akker sijnde vrij en allodiael ongeveer groot ruim drie schepel gesaay ende van
welke bouwakker de comparanten den andere halfscheid is competerende, gelegen tusschen Ovink en
Brink Gerrit haar landen in den Markeler Esch kennelijk gelegen, sulx met derselver lusten en lasten, recht
en geregtigheden ende dat aan handen ende ten profijte van den coperen Jan Groot Leuvelink (Siggink)
en desselfs huisvrouwe Jenneken Ovink ende derselver erfgenamen. Haer comparanten, kinderen en
erfgenamen van voorschr. halfscheid van den soogenaemden Bruinakker ontervende ende de coperen
voorgem. derselver kinderen en erfgenamen daar wederom eeuwiglijk en erflijk 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. Des ten waeren oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
getekent en gesegelt, gelijk de comparanten dese ook meede hebben getekent of gehandmerkt, edog geen
cachet hebbende nog gebruikende door mij verw. richter opgemeld op derselver speciale versoek mede
voor haer gesegelt.
Actum Goor den 1 april 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Braakman en desselfs huisvrouwe Lubbeken
Linnenbargs marito tutore op het Linnenbarg in Laeren wonende; voorts Harmen Linnenbarg de
welke te samen en yeder in het bijsonder bekenden ende verklaerden, ingevolge coopcedule in dato den 3
februar deses jaers 1755, voor een summa van seven hondert en veertig car. gulden ad 20 stuiver het
stuk, bij haar comparanten ten vollen ende te danke ontfangen in optima juris forma gerichtelijk te
cederen, te transporteren ende over te dragen, sulx doende in en mits desen, haer eygen toebehorende
vrije en allodiale, exempt heeren lasten, hooyland het Halve Coeversbroek genaemt zuidwaarts langs
Breukinkbroek en westwaards langs de gemeente in het Markeler Broek onder dese weled gerichte
kennelijk gelegen, met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden en waarvan de wederhalfscheid
is toebehorende Tonis Velderman en Gerrit Venneman. Ende sulx aan handen ende ten profijte van de
coperen Jan Harmen Snel en desselfs huisvrouwe Hendrika Everwennink ende derselver erfgenamen.
Haar comparanten, kinderen en erfgenamen van gemelde hooyland ontervende ende de coperen gemeld en

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. 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, edog geen cachet
hebbende nog gebruikende door mij verwalter richter op derselver speciale versoek mede voor haar
gesegelt.
Actum Goor den 1 may 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Harmen Snel en desselfs huisvrouwe Hendrica
Everwennink marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te sijn
aan de weled. Gestr. Heer Johan Woerts oud burgermeester der stad Deventer en vrouw
ehegemalinne vrouw Johanna Margareta Lemker en derselver erfgenamen een capitale somma van
ses hondert car gulden ad 20 st het stuk. Met beloften om dit capitael jaerlix te verrenten met drie en een
halve diergelijke gulden van het hondert, mits deselve interesse binnen twee maenden nae de
verschijnsdag werde voldaan. Bij manquement van dien alsdan jaerlix van yeder hondert voor interesse
sullende betalen vier diergelijke gulden en sal het eerste jaer interesse verschenen wesen als heden over
een jaer en soo continueren van jaer tot jaer tot de restitutie en aflosse toe die ten wedersijden sal vrij staan
ten allen tijden te kunnen en te mogen geschieden met de eenen de andere een half jaer voor den
verschijnsdag daarvan behoorlijke opsage doende als wanneer het capitael met die alsdan ten agteren
sijnde interesse op de eerstkomende verschijnsdag aan de heere voorn. renthefferen en derselver
erfgenamen sal worden gerestitueert ende erlegt. Tot precyse naekominge van desen allen comparanten
verbinden haere personen en goederen en specialijk daarvoor tot een reel hypotheecq gerichtelijk
onderpand stellende en mits desen verbindende, haer eygen toebehorende vrije en allodiale hooyland het
Halve Coeversbroek genaemt, waervan de wederhalfscheid is toebehorende aan Tonis Velderman en
Gerrit Venneman onder Marculo in desen weled gerichte kennelijk gelegen en door Harmen Braakman en
desselfs huisvrouwe Lubbeken Linnenbarg en Harmen Linnenbarg op deselve teste prothocolle aan
comparanten overgedragen. Ten einde de heere en vrouw renthefferen of derselver erfgenamen in cas van
misbetalinge, soo van capitael als interesse, haar daar aen ten allen tijden kost 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 die van het senatus consultum vellejanum en
authentica siqua mulier en van ongetelde gelde; houdende sig van desen allen volkomen onderricht.
S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten eygenhandig
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 6 may 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Jenneken Teutelink laast weduwe van wijlen Jan
Volkerink geassisteert met haer zoon Jan Effink als mombaer in desen. De welke bekende en
verklaerde voor een summa van drie duisent car. gulden vrij gelt tot dempinge van haere schulden
bereids betaalt of nog te betalen, ingevolge coopzedule in dato den 1 maart 1754 daarvan opgericht in
optima juris forma, gerichtelijk te cederen, te transporteren ende over te dragen, sulx doende in en mits
desen haar eygen toebehorende erve ende goed het Effink genaamt. Sijnde haere kinderen bij wijlen
Roelof Effink in echte verwekt bij acte van scheidinge onderling op den 10 april 1745 met de mombaeren
Arent Welmers en Claas Wennink gehouden wegens haer vaderlijke goed bereids voldaan, met de
behuisinge, alle desselfs hooge en laege landerijen, hooyland, ap en dependentien, recht en geregtigheden
van dien, in de boerschap Stokkum onder desen weled gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat
aen ende ten erflijken profijte van haar zoon Gerrit Effink, desselfs huisvrouwe Jenneken Roelvink

en haar beyder erfgenamen. Haer comparanten, kinderen en erfgenamen daarvan ontervende en gemelde
haar zoon en schoondogter, 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 en derselver mombaer dese ook mede hebben getekent,
edog geen cachet hebbende nog gebruikende door mij verw. richter op derselver speciale versoek mede
voor haar gesegelt.
Actum Goor den 10 maey 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Tonis Lubberdink uit Gelselaer en desselfs huisvrouw
Aeltjen Wolters marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden voor een summa van drie hondert
en vijftig car. gulden vrij gelt bij haar comparanten, ingevolge coopzedule in dato den 3 juny 1754, 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, haar eygen toebehorende sesde part in het geheele Song slag
sijnde hooyland soo als comparanten wijlen vader hetselve van jonker Bosch heeft aengekoft; en sulx met
derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden in de boerschap Stokkum onder desen weled. gerichte
kennelijk gelegen. Ende dat aen handen ende ten erflijken profijte van de cooper Jan ten Broekes Jannes
ende derselver erfgenamen. Haer comparanten en derselver erfgenamen daar van ontervende ende de
cooper gemeld ende derselver erfgenaamen 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. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en
gesegelt, gelijk de comparanten dese ook mede hebben getekent, edog geen cachet hebbende door mij
verw. richter op derselver speciale versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 10 may 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Christiaaen Wepsen woonachtig onder den gerichte van
Neede ende desselfs huisvrouwe Aeltjen Lammers tutore marito. De welke bekenden ende verklaerden
nae voorgaande verkoop en koop voor een summa van een hondert en agtien gulden vrij gelt bij haer
comparanten, ingevolge coopzedule in dato den 20 april deses jaars 1755 daarvan opgerigt, ten vollen
ende te danke ontfangen in optima juris forma, gerichtelijk te cederen, te transporteren ende over te
dragen, sulx doende in en mits desen, desselfs eygen doemelijke geregte derde part van een stukke
bouwlant den Mensink kamp genaamt in sijn geheel groot ongeveer een heeren mudde, met de oostsijde
langs Weerdes en met de westsijde langs Greven land in den Stokkumer Esch onder desen gerichte van
Kedingen in sijn bekende limiten en bepalinge gelegen, sijnde tiendbaar en beswaert met heeren lasten.
Ende dat aen handen ende ten erflijken profijte van den koper Arent Schreurs in Stokkum wonende.
Haar comparanten, kinderen en erfgenamen van het geregte derde part van een stukke bouwlant den
Mensink camp genaemt voorgemeld, ontervende ende den coper Arent Schreurs voorschr. ende derselver
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. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk de comparanten
dese ook mede hebben gesegelt of gehandmerkt, edog geen cachet hebbende door mij verw. richter op
derselver speciale versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 13 may 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Hendrik Jan Jalink en Peter ten Pierik persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Adolph Qwack custos tot Marculo. De welke bekende ende verklaerde

wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te
weesen aen de weledele heer Jacob Hendrik Meiling predikant tot Marculo ende desselfs huisvrouwe
Everhardina Beata Lamping, een capitale somma van een hondert car. gulden ad 20 stuivers het stuk.
Met beloften om dit capitael jaerlix te verrenten met drie diergelijke gulden en komende het eerste jaer
interesse te verschijnen op primo may 1756 en soo continueren van jaer tot jaer tot de restitutie en aflosse
toe. Die ten wedersijden gereserveert blijft mits de opsaege daervan een half jaar voor den verschijnsdag
gedaan wordende. Voor welke capitale summa en daarop te verlopene interesse comparant verbind sijn
persoon en goederen en tot een speciael hypotheecq en onderpand daervan stellende ende mits desen
verbindende een stukke land het Nieuwe land genaemt groot ongeveer een half mudde gesaey en
sijnde het tweede parceel door de goets heeren van Stokkum verkoft en tusschen de landen van Jan
Lodewijk en Harmen Fokkers onder Stokkum in desen weled gerichte van Kedingen kennelijk gelegen.
Ten einde de renthefferen in cas van misbetalinge, soo van capitael als interesse, haar daar aen ten allen
tijden cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende compt. ten dien gene 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 nevens den
comparant eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 23 may 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Hendrik Jan Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Sligtman van Marculo ende desselfs
huisvrouwe Aeltjen Snellink marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden nae voorgegane
verkoop voor een summa van drie hondert car. gulden bij haer comparanten ten vollen ende te danke
ontfangen in optima juris forma, gerichtelijk te cederen, te transporteren ende over te dragen, sulx doende
in en mits desen, haer eygen toebehorende derde part in het soogenaemde Haselakker broek onder
Marculo kennelijk gelegen en waervan de twee andere derde parten Jan Clossert sijn toebehorende; ende
sulx met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden. Ende dat aen handen van Hendrik
Nijenampsen tot Laeren wonende ende desselfs huisvrouwe Fenneken Sligtman. Haer comparanten,
kinderen en erfgenamen van gemelde derde part in het Haselakker broek ontervende ende de coperen
gemeld, 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. S.A.L. In waerheids irconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en
gesegelt, gelijk de comparanten dese ook mede hebben getekent of gehandmerkt, dog geen cachet
hebbende door mij verw. richter op derselver speciale versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 24 may 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en proc. Christaan Hulsken
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Greven en desselfs huisvrouwe Aeltjen [Vosman]
marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden voor een summa van een hondert car. gulden bij
haar comparanten, ingevolge coopcedule in dato den 2 febr. 1754 daarvan opgericht, 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, haar eygendoemelijke twee stukjes bouwland, het eene tusschen Lubbers en
Voordes land en het anderen tusschen Snijders en Gelkink land, te samen groot ongeveer een half mudde
gesaey in den Beusberger Esch gerichts Kedingen in haar bekende bepalinge gelegen, soo als deselve van
Hesselink sijn aengekoft; sijnde tiendbaar en beswaert met heeren lasten. Ende dat aan handen ende ten
erflijken profijte van den coper Gerrit Reurslagh. Haer comparanten, kinderen en erfgenamen daervan
ontervende ende de coper gemeld ende derselver 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. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn.
dese nevens de ed. Jurriaen Jalink als door comparanten versocht en gequalificeert sijnde voor haar te

tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 11 july 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Hendrik Jan Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Assink uit Elsen ende desselfs huisvrouwe Gerritjen
Roelvink marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden soo wegens knegtloon als ontfangen
penningen aan haeren zoon Hendrik Assink schuldig te weesen de somma van twee hondert gulden en
dat buiten staat waeren die penningen te betalen; derhalven aan den selven haeren zoon voor die somma
verkoft ende in solutum (= het vervangen van de verschuldigde prestatie door iets anders) overgegeven,
gecedeert ende getransporteert te hebben, gelijk doen in en mits desen, haar eygen toebehorende
dagwerk hooylant de Leemaete genaamt, waervan het andere dagwerk Kluppels is toebehorende
tusschen Hendertink en Aeftink haar hooylanden in het Elsenerbroek gerichts Kedingen kennelijk gelegen.
Haer comparanten, kinderen en erfgenamen van gemelde dagwerk hooyland ontervende ende haeren zoon
Hendrik Assink gemeld ende derselver 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. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
nevens de ed. Jurriaen Jalink als door comparanten versocht ende gequalificeert sijnde voor haar te
tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 12 july 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en Jannes Bloemendal personelijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan scholte Haver uit Stokkum, Gerrit Haver, Willem Haver,
Egbert Swoferink en desselfs huisvrouwe Janna Haver; voorts Harmen ten Bos en desselfs
huisvrouwe Jenneken Haver tutore marito ende hij Hermen ten Bos, soo voor hem selfs als mombaer
van Arent Haver zoon van wijlen Berent Haver ende als lasthebbende van de weduwe van wijlen
Hendrik Haver tot Amsterdam wonende. De welke alle bekenden ende verklaerden op den 9 may deses
jaers 1755 bij publycqe verkoop voor een somma van drie hondert car. gulden vrij gelt verkoft te
hebben aan Harmen Montenij haar eygen toebehorende akker bouwland den Ronden camp genaamt
groot ongeveer drie schepel gesaey sijnde vrij en allodiael, exempt heeren lasten met de oostsijde langs
copers land en met de westsijde langs den gemenen weg in sijn bekende bepalinge in de buirschap
Stokkum gerichts Kedingen gelegen. Dat de volle cooppenningen door de gemelde coper aen haar
comparanten ten genoegen waeren voldaan ende betaalt. Oversulx sij comparanten gemelde Ronden camp
in optima juris forma (=in optimale conditie) gerichtelijk cederen, transporteren en overdragen, sulx
doende in en mits desen, aen handen ende ten erflijken profijte van hem Harmen Montenij, desselfs
huisvrouwe Hendrikjen Dijkink en derselver erfgenamen. Haar comparanten, derselver kinderen en
erfgenamen, voorts Arent Havers en de wed. Hendrik Haver, derselver kinderen en erfgenamen daarvan
ontervende ende de coperen gemeld ende derselver 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 nevens de ed. Jurriaen Jalink als door comparanten in judicio versocht en gequalificeert sijnde voor
haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 26 july 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en Jannes Bloemendal personelijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan scholte Haver uit Stokkum, Gerrit Haver, Willem Haver,
Egbert Swoferink en desselfs huisvrouwe Janna Haver; voorts Harmen ten Bos en desselfs
huisvrouwe Jenneken Haver tutore marito ende hij Hermen ten Bos, soo voor hem selfs als mombaer
van Arent Haver zoon van wijlen Berent Haver ende als lasthebbende van de weduwe van wijlen van

Hendrik Haver tot Amsterdam wonende. De welke alle bekenden ende verklaerden op den 9 may deses
jaers 1755 bij publycqe verkoop verkoft te hebben aan Derk Berentsen Sligtman haar eygen
toebehorende akker bouwlant het Schreurs stukke genaemt groot ongeveer vijf schepel gesaay, sijnde
tiendbaar en beswaart met heeren lasten met de oostsijde langs Weerdes en met de westsijde langs Havers
land in de buirschap Stokkum gerichts Kedingen kennelijk gelegen; en dat voor een somma van drie
hondert en vijftig car. gulden vrij gelt dat door de coper aen haar comparanten den eersten met den
laasten cooppennink ten vollen ende te danke was voldaen ende betaalt. Oversulx sij comparanten
gemelde Schreurs stukke bouwland in optima juris forma gerichtelijk cederen, transporteren en
overdragen, gelijk doen in en mits desen, aen handen en ten erflijken profijte van hem Derk Berentsen
Sligtman, desselfs huisvrouwe Anneken Crooshoop en derselver erfgenamen. Haer comparanten,
derselver kinderen en erfgenamen, voorts Arent Haver en de wed. van Hendrik Haver, derselver kinderen
en erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen gemeld ende derselver 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. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe
ick verwalter richter voorn. dese nevens de ed. Jurriaen Jalink, als door comparanten in judicio versocht en
gequalificeerd sijnde, voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 26 july 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en Herman ten Kate persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Snel en desselfs huisvrouwe Berendina Maria Jabbinga
tutore marito tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden voor eeen summa van een
hondert en vijff en negentig car. gulden vrij gelt bij haer comparanten ten vollen ende te danke
ontfangen, ingevolge coopsconditien in dato den 1 april deses jaars 1755 daarvan opgericht in optima juris
forma, gerichtelijk te cederen, te transporteren ende over te dragen, sulx doende in en mits desen, haar
eygen toebehorende vrije allodiale, uitgenomen heeren en boerschaps lasten, stukke land de Woerd
genaemt in den Oost esch onder Marculo in sijn bekende bepalinge gelegen. Ende sulx aan handen ende
ten profijte van de coperen Hendrik Bussink en desselfs huisvrouwe Jenneken Sandermans. Haer
comparanten, kinderen en erfgenamen van gemelde stukke land ontervende ende de coperen gemeld,
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. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de
comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 24 september 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Hendrik Jan Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Dries Plasman en desselfs huisvrouwe Hendrikjen
Berentsen marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan
Hendrik Wennink en desselfs huisvrouwe Mechtelt Haargeerds mede in Stokkum wonende, een
capitale summa van een honderd car. gulden ad 20 stuivers het stuk. Met beloften om dit capitael
jaerlix en alle jaeren te verrrenten met drie diergelijke gulden en een dag helpen rogge maeyen en sal het
eerste jaer interesse verschenen weesen als heden over een jaar en soo continueren van jaer tot jaer tot de
restitutie en aflosse toe, die ten wedersijden sal vrij staan ten allen tijden te mogen geschieden mits
daarvan een half jaar voor den verschijnsdag opsage worde gedaan. Voor welke capitaele somma en
daarop te verlopen interesse comparanten ten bestendigsten nae rechte verbinden haere personen en
goederen en tot een speciaal hypotheecq en onderpand kragt deses stellende haar eygen toebehorende
halve campjen waerin comparanten huis en woninge is staande en het Plasman genaemt in de
boerschap Stokkum kennelijk gelegen, ten einde de renthefferen in cas van misbetalinge, soo van capitael
als te verlopen interesse, haar daar aan ten allen tijden kost en schadeloos sullen kunnen en mogen

verhalen. Renuncierende comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien rechtens desen
eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de edele Jurriaen Jalink als door comparanten,
vermits schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende waeren gequalificeert voor haart te tekenen en te
segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 17 october 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de weled. heeren Wolter Pothoff secretaris der stad Goor
en Josias Conraad Pothoff advocaat mede tot Goor residerende persoonlijk gecompareerd ende erschenen
sijn de Hoog Wel Geb Gestr Heere Arend Baron van Raesfelt Heere van Elsen Drost van
Diepenheim en Haxbergen en desselfs ehegemalin de Hoog Wel Geb vrouw Joachima Wilhelmina
Jeannette Jacoba Baronesse van Haersolte marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden voor
een summa van twee duisent drie hondert en vijff en dertig gulden vrij gelt bij haar Hoog Wel Geb ten
vollen ende te danke ontfangen, ingevolge coopcedule in dato den 5 maart 1755 daervan opgericht quo
relatio in optima juris forma, gerichtelijk te cederen, te transporteren ende over te dragen, sulx doende in
en mits desen, desselfs eygen toebehorende erve ende goed het Tedenbrink genaemt met sijn
onderhorige hooge en laege landerijen, als mede de veenen nae groote van de plaatse, alles in de
boerschap Elsen onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen, soo en in dier voegen als haar
Hoog Wel Geb comparanten hetselve van de Hoog Wel Geb Gestr Heere S.W. Baron van Haarsolte Heer
van Staveren, Zwaluwenburg en Bredenhorst hebben aengekoft. Ende dat aen handen ende ten erflijken
profijte van de coperen de ed. Jurriaen Jalink en desselfs huisvrouwe Berendina Helms tot Goor
wonende. De heere en vrouw comparanten, haar derselver kinderen en erfgenamen van voorschr. erve
ende goed ontervende ende de coperen gemeld, derselver kinderen en erfgenamen daar wederom
aenervende bij desen. Met beloften en aanneminge van 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 hebben de Hoog Wel Geb heere en vrouw comparanten dese nevens mij verwalter richter
voornoemt eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 24 octob. 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Aalberink (Broers) en desselfs huisvrouwe Janna
marito tutore in de boerschap Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden voor een summa van
twee en sestig car. gulden vrij gelt bij haar comparanten ten eersten met den laasten penning ontvangen
te hebben in optima juris forma verkoft, gecedeert, getransporteerd en overgedragen te hebben, sulx
doende in en mits desen, haar eygen toebehorende stukke land groot een schepel gesaay sijnde vrij en
allodiaal exempt heeren lasten nae quota van het erve daarvan te betalen, tusschen Loink en Meyers
landen in den Elsener Esch kennelijk gelegen. Ende sulx aan handen ende ten erflijken profite van de
coperen Jan Meyer, desselfs huisvrouwe Hendrina Meyers (voor de Boom) en erfgenamen. Haar
comparanten, kinderen en erfgenamen daarvan ontervende en de coperen gemeld, 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 neffens de ed. Jurriaen Jalink als door
comparanten versocht en gequalificeerd sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 3 november 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Hendrik Jan Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Sligtman en desselfs huisvrouw 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 weesen aan de edele
Jan Aarssen coopman tot Goor en desselfs huisvrouwe Engeltjen Swiers ende derselver erfgenamen
een capitale summa van vierhondert car. gulden ad 20 stuivers het stukke. Geemployeert tot aflossinge
van een dito capitael aan Maria Quakkelstein vrouw van Jan van Bruinenborg, welke capitaele somma ad
vierhondert car gulden sij comparanten beloven jaerlix en alle jaeren tot de volkomen wederomgevinge
toe te verrenten met vier diergelijke gulden van het hondert, dog met drie en een halve gulden van het
hondert kunnen volstaan wanneer de interesse binnen 14 dagen nae de verschijnsdag betalen. Ende soo
wanneer de renthefferen ofte derselver erfgenamen of de rentgeveren of erfgenamen voorschr. capitael
niet langer mogten gelieven te laten staan of houden. Sullende de een den anderen hetselve als dan een
half jaer voor den verschijnsdag, soo als heden over een jaar en soo vervolgens alle jaar is vallende
behoorlijk denuncieren ende opseggen. Voor welke gemelde capitael en daarop te verlopen interesse sij
comparanten in optima juris forma, verbinden haere personen en goederen ende tot een speciaal
hypotheecq en onderpand daarvoor mits desen stellende ende verbindende haar eygen toebehorende
stuk land den Wijmerink gaerden genaemt groot ongeveer vier schepel gesaay met de daarbij
gehorende huis daarop staende met derselver recht en geregtigheden onder Marculo kennelijk gelegen en
door Arent Sligtman en desselfs huisvrouwe aan comparanten voor een kindsgedeelte overgegeven. Ten
einde de renthefferen of derselver erfgenamen in cas van onverhoopte misbetalinge soo van capitael als
interesse, 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 de ed. Wolter Jalink als door comparanten gequalificeerd voor haar
te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 10 november 1755.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere mits
desen dat Hendrik Roelofsen Houwboer in Stokkum wonende op den 12 november 1753 bij
gerichtelijke executoriale distractie uit den boedel van wijlen Roeloff Leeftink heeft aangekoft de
soogenaemde Koese en Leeftink beld in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen
kennelijk gelegen te samen voor de somma van vierhondert en vijftien gulden, relatio tot het gerichts
prothocol, dat de cooppenningen door hem ten vollen sijn betaalt ende voldaan. Oversulx bij desen ter
requisitie van hem Hendrik Roelofsen off Houwboer van gerichtswegen van die invoegen voorschr.
aangekofte Koese en Leeftink beld aan hem mits desen doe cessie, transport en overdragt om te strekken
nae behooren. Ende waeren hier nevens mij verwalter richter aan en over als ceurnoten de ed. Wolter
Jalink en Tobias van Ommen. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter opgemeld dese
eygenhandig gesubscribeert en gesegelt.
Actum Goor den 3 januar 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere mits
desen dat Berent Cremers uit den boerschap Stokkum bij gerichtelijke executoriale distractie op den 12
november 1753 uit den boedel van wijlen Roelof Leeftink heeft aangekoft het soogenaemde Aeltjes
stukke in de boerschap Stokkum gelegen voor de somma van een hondert en een en vijftig gulden en
agt st. relatio tot het gerichts prothocoll dat de cooppenningen door hem ten vollen sijn voldaan en betaalt.
Oversulx ter requisitie van hem Berent Cremers en desselfs huisvrouw Geertruit Rensink en
erfgenamen bij van gerichtswegen van voorgem. Aeltjes stukke invoegen voorschr. aengekoft doende
cessie, transport en overdragt om te strekken nae behoren en waeren hier aen en over als ceurnoten Wolter
Jalink en Tobias van Ommen. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 3 januar 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en Tobias van Ommen persoonlijk

gecompareerd ende erschenen is Hendrik Roelofsen Houwboer. De welke bekende ende verklaerde
wegens opgenomen en in goeden gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen oprecht en
deugdelijk schuldig te sijn aan Tonis Hesselink en Albert Peterman in Stokkum wonende in qualiteit
als aangestelde mombaeren van Willem Spanken minderjarige zoon van Anna Duinshorst een
capitaele summa van twee hondert vier en negentig car gulden en dertien stuivers ad 20 st het stukke,
soo door wijlen Harmen Duinshorst bij warmen hand aan gemelde Willem Spanken sijn vereerd ende
gegevende. Belovende comptabele voorschr. capitael jaerlix te verrenten met negen diergelijke gulden
mits de interesse ook binnen ses weken nae de verschijnsdag betalende; bij manquement van dien alsdan
een daalder meer, dus in dien gevalle jaerlix tien gulden en tien st. En sal het eerste jaar interesse
verschenen wesen als heden over een jaar en soo continueren van jaer tot jaer tot de voldoeninge en
aflosse toe en die ten wedersijden gereserveert blijft mits daarvan een half jaar voor de verschijnsdag
opsaege doende. Voor welke capitale somma en daarop te verlopen interesse compt. ten bestendigsten nae
rechte verbint sijn persoon en goederen en tot een speciael en gerichtelijk hypotheecq en onderpand kragt
deses daar voor stellende en verbindende desselfs eygendoemelijke een en een half dagwerk hooyland
de Koese genaamt aan de Bolksbeeke tusschen de Blaarde maete en Fruink slag in de boerschap Stokkum
onder het gerichte Kedingen kennelijk gelegen en door compt. op den 12 november 1753 gerichtelijk uit
den boedel van wijlen Roelof Leeftink aengekoft en tot betalinge der cooppenningen voorschr. capitael
geemployeert. En dan nog een stukke land den Hoekgaarden genaemt ongeveer een half mudde gesaay
groot langs Wannink gaarden en de olde beeke mede in de boerschap Stokkum gerichts Kedingen
kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen in hun qualiteit of den rechten eygenaar deses sig daar aen in
cas van misbetalinge, soo van capitael als te verlopene interesse, ten allen tijde cost 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. Sonder arg of
list, in waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt gelijk de compt.
dese ook mede heeft getekent, edog geen cachet hebbende door de ed. Jurriaen Jalink op derselver versoek
mede voor hem gesegelt.
Actum Goor den 3 januar 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Wansink en desselfs huisvrouw Aeltjen Egbers
marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden voor een summa
van een hondert en veertig gulden vrij gelt bij haer comparanten ten vollen ende te danke ontfangen in
optima juris forma verkoft, gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben, sulx doende in en mits
desen, desselfs eygendoemelijke vrije en onbeswaerde grasland genaemt de Akkers groot ongeveer
twee dagwerken met de oostsijde aen het gemeene veld en met de westsijde langs Drieses en Oonks
landerijen den Koekkoek genaemt in de boerschap Stokkum gerichts Kedingen kennelijk gelegen. Ende
dat aen handen ende ten erflijken profijte van de coperen Harmen Montenij en desselfs huisvrouwe
Hendrikjen Dijkink. Haer comparanten, derselver kinderen een erfgenamen van de verkofte grasgrond
ontervende ende de coperen, 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. Sonder arg of list en in waerheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voorn. dese nevens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 6 januar 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Berent Dijkink en desselfs huisvrouwe Janna Keys
marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden in de beste en bestendigste
forma rechtens verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, haer
eygen toebehorende huis en hoff of gaerden genaamt tusschen het Pastorien land ende gemeene weg in

Marculo gerichts Kedingen kennelijk gelegen en sulx met derselver lusten en lasten, recht en
gerechtigheden ende dat aen handen ende ten erflijken profijte van de coper Harmen Sligtman ende
desselfs huisvrouw Aeltjen Snellink voor een somma van vier hondert en seventig car. guldens vrij
gelt. De welke de comparanten bekenden den eersten met den laasten cooppenning ontfangen te hebben en
daer van mits desen doen quiteren. Oversulx comparanten haar ende derselver kinderen en erfgenamen
van voorschr. huis hoff of gaerden ontervende ende de coperen voorgemeld met de haeren 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 opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe
ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 6 januar 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Tonis Wiemerink en desselfs huisvrouwe Grietjen
Meenderink marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden voor een somma
van twee hondert vijff en dertig gulden vrij gelt bij haer comparanten ten vollen ende te danke
ontfangen in optima juris forma, verkoft, gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben, sulx
doende in en mits desen, desselfs eygendoemelijke halfscheid van een akker bouwland den Aenholds
kamp genaamt, in sijn geheel groot ongeveer ses schepel gesaey en waervan de andere halfscheid de
coper is competerende in den Koekoek onder de boerschap Stokkum gerichts Kedingen kennelijk gelegen.
En sulx met derselver lusten en lasten, recht en gerechtigheden ende dat aen handen ende ten profijte van
de coperen Harmen Montenij en desselfs huisvrouwe Hendrikjen Dijkink. Haer comparanten,
kinderen en erfgenamen van voorschr. verkofte halve akker bouwland ontervende ende de coperen
gemeld, 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. Sonder arg of list, in waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
nevens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 6 januar 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Wolter Jalink en burgermr. Jacob Bruins
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Hendrik Roelofsen Houwboer. De welke bekende ende
verklaerde voor een summa van een hondert en dertig gulden vrij gelt bij hem comparant den laasten
met den eersten penning deeger en wel ontfangen te hebben in de beste en bestendigste forma rechtens
verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits deesen, den soo genaemden
Leeftink beld met desselfs lusten en lasten, recht en geregtigheden en wel soo in en diervoegen als
comparant den selven bij executoriale distractie op den 1 november 1753 uit den boedel van wijlen
Roelof Leeftink gerichtelijk heeft aangekoft in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen
kennelijk gelegen; ende sulx aan handen ende ten erflijken profijte van de coper Jan Petersen
metselaarsbaas tot Deventer, desselfs huisvrouwe Margareta Wijck ende derselver erfgenamen.
Comparant hem en derselver erfgenamen van gemelde Leeftinkbelt ontervende ende de coper gemeld met
de sijnen daer wederom aenervende bij desen. Zonder arg ofte list in waerheids oirconde hebbe ick
verwalter richter voorn. dese nevens den comparant eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 7 februar 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren burgermr. Jacob Bruins en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Alberink en desselfs huisvrouwe Jenneken Mensink marito
tutore in de boerschap Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden in optima juris forma
verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, voor een somma van een
hondert gulden vrij gelt bij haer comparanten den eersten met den laasten penning deger en wel

ontfangen desselfs eygendoemelijke campjen land in het Elsenerbroek tusschen de maeten van
Notteberg en Wilgerink kennelijk gelegen; ende dat aen handen en ten erfelijken profijte van de coperen
Arent Roelofsen en desselfs huisvrouwe Maria Hegeman, soo het huis opgemelde campjen staende in
privativen eygendom is toebehorende. Haer comparanten, kinderen en erfgenamen van voorschr. campjen
land ontervende ende de coperen gemeld, 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 dese door de eerste comparant mede is getekent en door
desselfs huisvrouw, als schrijven onervaren sijnde, gehandmerkt en door mij verwalter richter vermits
geen cachet hebbende nog gebruikende, mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 20 maert 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren burgermr. Jacob Bruins en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Wessel Luttikhedde ende desselfs huisvrouwe Jacomina
Stoevelman marito tutore in het Carspel van Goor wonende. Ende bekenden sij comparanten wegens
opgenomen goeden gangbaeren gelde bij haar ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te
wesen aan de Hoog Wel Geb Gestr Heere Joan Heidentrijck Baron van Coeverden Heere van het
Wegdam en sijn Hoog Wel Geb Gestr respective erfgenamen, een capitael somma van seven hondert
car. gulden, segge 700 car. gulden, ad 20 stuivers het stuk. Met beloften om dit voorschr. capitael jaerlix
en alle jaer te sullen verrenten tegens drie diergelijke gulden van het hondert; en sullende het eerste jaar
rente verschenen sijn tegens huiden over een jaer en soo vervolglijk tot de effective aflosse en
voldoeninge toe. De welke ten wedersijden vrij staan sal, mits daarvan elkanderen een half jaer voor den
verschijnsdag behoorlijke opsage doende. Voor welke voorschr. capitaele summa met die daarop te
verlopen interessen comparanten ten bestendigsten nae rechten verhypothiseren ende verbinden haere
personen en goederen en wel tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellende ende verbindende haar
eygendoemelijke gehele camp land bouw en hooyland den Clooyert genaamt, sijnde een bouwland
groot ongeveer drie mudde gesaey buiten het daarin liggende ongeveer een dagwerk hooyland, gelegen
aan het veld tusschen Luttikheddde en Spekenbrink in het Carspel van Goor. Ten einde de heere rentheffer
of 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 alle desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden
gelde. Zijnde verders door de heer rentheffer en rentgeveren wel expresselijk geconditioneert en bedongen
dat wanneer in onverhopelijken gevalle de voor gestipuleerde interesse niet op de verschijnsdag word
betaalt ende de rentgeveren daar van vier jaeren in gebreken blijvende den heere rentheffer of derselver
erfgenamen de voorschr. verhypothiseerde camp bouw en hooyland voor gemelde summa en interesse als
eygen sullen kunnen en mogen aanvaerden. Renuncierende comparanten ten dien einde mede van alle
exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende. Sonder arg of list in waerheids oirconde
hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens den comparant getekent ende vermits de comparantinne
des schrijvens onervaren sijnde, heeft deselve hier onder haar merk eygenhandig getogen ende doordien
beiden geen segel waeren gebruikende, hebbe ick verwalter richter op derselver speciale versoek dese soo
van gerichtswegen als mede voor de comparanten gesegelt.
Actum Goor den 13 april 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Jurriaen Jalink en dr Gerhard Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan ten Dam en desselfs huisvrouwe Hermina Wijmelink tutore
marito tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden voor een summa van vier hondert en
vijff caroli gulden vrij gelt bij haar comparanten den eersten met den laasten penning deger en wel
ontfangen in optima juris forma, verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits
desen, haer eygen toebehorende sestiende part van het soogenaamde Aapen Goor, sijnde hooyland

onder Marculo in deser gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende sulx aen handen ende ten erflijken
profijte van de diaconie van Marculo. Haer comparanten. kinderen en erfgenamen van voorschr.
sestiende pert van het soogenaemde Aapen Goor ontervende ende de diaconie van Marculo 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 opspraeke als erfcoops recht is. Zonder arg ofte list in waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk de comparanten dese ook
eygenhandig hebben getekent, edog geen cachet hebbende nog gebruikende hebbe ick verwalter richter op
derselver speciale versoek in judicio dese mede voor haer beiden gesegelt.
Actum Goor den 15 may 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Jannes Tangena en Peter Keymeule persoonlijk
erschenen sijn Lucas Klein Aaftink, desselfs zoon Jan Klein Aaftink en Jenneken Swoferink sijn
huisvrouwe de laaste marito tutore te samen in Elsen wonende. De welke te samen en yder in het
bijsonder bekenden wegens opgenomen ende bij haar comparanten te danke ontfangene penningen
oprecht en deugdelijk schuldig te wesen aan Dijk Arend onder Rijssen wonende, een capitaele summa
van drie hondert car. gulden ad twintig stuivers het stukke belovende deselve tot de dadelijke aflosse
toe. Ten welken einde de opsage ten wedersijden sal vrij staan mits een half jaar voor den verschijnsdag
gedaan worde, te verrenten tegens drie gulden en vijff stuivers ten hondert, waervan het eerste jaar rente
verschenen sal sijn den eersten may 1757. Verbindende voor capitael en interessen, soo daer op sullen
komen te verlopen, haere personen en goederen gene uitgesondert en vorders daarvoor tot een speciaal
onderpand stellende haar eygendoemelijke huis en gaarden het Kleine Aaftink genaemt in de
boerschap Elsen onder desen weled. gerichte staande en gelegen, benevens een stukke land het Roesen
land genaamt groot ses schepel gesaay tusschen de landen van Roesen en de Teemker in den Elsener Esch
kennelijk gelegen. Voorts nog een hooymaete den Bisschop genaemt groot twee dagwerk tusschen de
maeten van Wolters en Assink bij het Verdriet in Elsenerbroek mede onder desen weled. gerichte gelegen.
En sulx ten einde sig de rentheffer aan voorn. onderpanden, soo wel voor capitael als interessen, ten allen
tijden kost en schadeloos sal konnen en mogen verhalen. Renuncierende comparanten wel uitdrukkelijk
van alle exceptien en beneficien rechtens desen eenigsints contrarierende en wel in specie mede van de
exceptie van ongetelden gelde. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en
gesegelt, gelijk de comparanten dese ook mede hebben getekent, edog geen cachet hebbende door mij
verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 12 juny 1756.
Copia
Wij Burgermeesteren, Schepenen en Raaden der stad Deventer doen cond en certificeren dat voor ons
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Holmer en Wilmken Vaarenhorst ehelieden marito tutore. De
welke bekenden in de best en meest bestendigste forma rechtens te constitueren en volmagtig te maeken,
sulx doende mits desen, Jan Derk Jalink specialijk om aan Derk Hendrik Snel, sijn huisvrouw Elizabeth
van Otterbeek en hun lieder ervgenamen gerichtelijk te cederen en over te dragen hun comparanten
gerichte vierde part in Helmes slag onder het gerichte van Kedingen tusschen de slagen van Jan
Meenderink ter eene en dat van Harmen Straaten ter anderen sijde gelegen. Ende sulx met sijn recht en
gerechtigheid, lusten en lasten; sijnde de cooppenningen daar voor den eersten met den laatsten voldaen
en betaald; ende generalik deser saaken halven alles te doen en te verrichten het geene vorder sal
gerequireerd worden. Alles met belofte van goedkeuringe, schadelooshoudinge en vordere gewoone
clausulen rechtens. Sonder arg of list en in kennisse der waerheid dese gegeven onder deses stadszegel en
subscriptie ter eener onder secretarien.
Gedaan te Deventer den 10 july 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. burgermr. Jacob Bruins en Peter Keymeule

persoonlijk gecompareerd ende erschenen is de ed. Jan Derk Jalink coopman tot Deventer, in qualiteit als
volmagtiger van Jan Holmer en Wilmken Vaarenhorst eheluiden, luid volmagt op den 10 deser maand
july 1756 voor de Weled. Hoog Achtb. Heeren Burgermeesteren, Schepenen en Raaden der stad Deventer
op hem comparant al hune actum specialiter gepasseert, deselve alhier in judicio gesien, gelesen en van
waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregistreert; uit kragte van de welke
hij comparant verklaarde voor een summa van een hondert twee en veertig car. gulden bij sijn
principalen, ingevolge coopzedule in dato den 13 may 1756 daarvan opgericht, den eersten met den
laasten penning deger en wel ontfangen in optima juris forma, gerichtelijk te cederen, te transporteren
ende over te dragen, sulx doende in en mits desen, sijns principalen geregte vierde part van het
soogenaemde Helmes slag sijnde vrij en allodiael exempt beswaart met negen stuivers contributie jaerlix;
voorts met sijn verdere recht en geregtigheid, lusten en lasten, tusschen de slagen van Jan Meenderink ter
eene en dat van Harmen Straaten ter andere sijde agter den Vossebelt in de markte van Marculo onder
desen gerighte kennelijk gelegen. Ende dat aen handen ende ten erflijken profijte van coperen Derk
Hendrik Snel en desselfs huisvrouwe Elisabeth van Otterbeek. Comparant sijn voorn. principalen en
derselver erfgenamen daervan ontervende ende de coperen gemeld met derselver 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. Zonder arg off list en in
kennisse der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens den comparant in sijn voorschr.
qualiteit getekent en gesegelt.
Actum Goor den 12 july 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. burgermr. Jacob Bruins en Coenraed ter Swaak
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Gerrit Hoevink (Snellink) en desselfs huisvrouwe
Aeltjen ten Bos marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden
voor een summa van negen hondert car. gulden vrij gelt bij haar comparanten, ingevolge coopzedule in
dato den 19 december 1754 daar van opgericht, den eersten met den laasten penning deger en wel
ontfangen in optima juris forma, verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits
desen, haar eygendoemelijke land off catersteede Landevers genaamt met desselfs oude en nieuwe regt
en geregtigheid, lusten en lasten wat naam die ook hebben mogten, in sijn bekende limiten en scheidinge
in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen gelegen. Ende dat aan handen ende ten
erfflijken profijte van de coper Jan Loinck ende sijn erfgenamen. Haar comparanten, kinderen en
erfgenamen van opgemelde land ofte caterstede ontervende ende de coper gemeld ende sijn erfgenamen
daar wederom aanervende 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. Sonder arg of list ende in
kennisse der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk de comparanten
dese ook mede hebben getekent, edog geen cachet hebbende nog gebruikende door mij verwalter richter
op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 10 augusti 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. burgermr. Jacob Bruins en Coenraed ter Swaak
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Jan Loinck uit de boerschap Stokkum. De welke bekende
ende verklaerde voor een summa van drie hondert vijff en dertig car. gulden vrij gelt bij hem
comparant, ingevolge coopbrief in dato den 21 december 1754 daar van opgericht, den eersten met den
laasten penning deger en wel ontfangen in optima juris forma, verkoft, gecedeert ende getransporteert te
hebben, sulx doende in en mits desen, sijn eygendoemelijke halfscheid van den soo genaemden Haar
Hendriks camp groot in sijn geheel drie mudde gesaey bouwlant, sijnde beswaert met tienden en heeren
lasten, tusschen de Buirstege ter eene en Leferink leemakker ter andere sijde in de buirschap Stokkum
deses gerichts Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aen handen ende ten erflijken profijte van de
coperen Derk Brinkers en desselfs huisvrouwe Jenneken Roesinck. Comparant hem en sijn

erfgenamen van opgemelde halven camp bouwlant ontervende ende de coperen genoemd met derselver
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 opsprake als erfcoops recht is. Sonder arg
of list ende in kennisse der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk
de comparant dese ook mede heeft getekent, edog geen cachet hebbende nog gebruikende door mij
verwalter richter op derselver versoek mede voor hem gesegelt.
Actum Goor den 10 aug. 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Jannes ten Bloemendal persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is de ed. Hermannus Weddelink voor hem selfs ende als volmagtiger
van desselfs huisvrouwe Anna Cuypers tot Neede wonende, luid volmacht op den 9 juny 1755 voor de
Weled. Achtb. Heeren Burgermeesteren, Schepenen en Raaden der stad Goor op hem comparant debite
gepasseerd, deselve in judicio gesien, gelesen en van waerden erkent ende ten prothocolle van transporten
en hypothecatien deses gerichts geregistreert. Ende bekende hij comparant soo voor hem selfs als uit
kragte der volmacht voor sijn ehevrouw voorgemelt, wegens opgenomen en in goeden gangbaeren
Hollandsen gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te weesen aen de ed. Jacob Bruins
burgermr der stad Goor en Berent Jan Knape coopman tot Goor, in qualiteit als mombaeren van Hendrik
Jalink minderjarige zoon van wijlen Gerrit Jalink in leven coopman tot Amsterdam en Marie Craamer, nu
hertrouwt aen de coopman Fredrik Rohne, gewesen eheluiden, een capitaele summa van ses hondert
car. gulden, segge f 600, ad 20 stuivers het stukke. Met beloften om dit capitaal jaerlix en alle jaer te
verrenten met drie gulden en vijff stuiver van het hondert en komende het eerste jaar interesse te
verschijnen als heden over een jaar en soo voorts van jaar tot jaar tot de dadelijke aflosse toe. Ten welken
einde op de opsage ten wedersijden sal vrij staan, mits een half jaar voor den verschijnsdag gedaan worde,
als wanneer dit capitael met die als dan ten agteren sijnde interesse op de eerstkomende verschijnsdag aan
de renthefferen of erfgenaemen dese acte van vestenisse binnen Goor franco sal worden erlegt ende
gerestitueert. Verbindende de comparant, soo voor capitael en interessen soo daarop sullen komen te
verlopen, en sijn huisvrouwe personen en goederen geene uitgesondert en vorders daarvoor tot een
speciale onderpand stellende sijn eygendoemelijke catersteede den Koekkoek genaemt thans door
Wolter Koekkoek meyerswijse wordende bewoont, met derselver huis en gaarden, annexe en
onderhorige bouw en hooylanden niets exempt in het Elsenerbroek onder desen gerichte van Kedingen
kennelijk gelegen. En sulx ten einde sig de renthefferen voorgemelt of eygenaar deser acte van vestenisse
aan voorschr. onderpand, soo wel voor capitael als interesse, ten allen tijden cost en schadeloos sullen
konnen en mogen verhalen. Renuntierende comparant soo voor hem selfs als wel uitdrukkelijk van alle
exceptien en beneficien rechtens desen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van
ongetelden gelde. S.A.L. In kennisse der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. nevens den
comparant voor hem selfs en in voorschr. qualiteit, eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 26 augusti 1700 ses en vijftig.
Copia
Ik Tobias Gutberleth Plegher als gevolmagtigde stadholder en richter van den Hoog Wel Geboren
Gestrengen Heer Walraven Robbert Vrijheer van Heeckeren Heere tot den Brandsenburgh en Barlham,
ordinaris gecommitteerde ter vergaderinge van haar Hoog Mogende de Heeren Staten Generaal der
Vereenigde Nederlanden en scholtus binnen en buiten Zutphen; doe cond en certificere mits desen dat
voor mij en gerichtsluiden Reinier Top en Jan Hendrik Konink in den gerichte gecompareerd sijn de Hoog
Wel Geboren Heer Alexander Hendrik Baron van der Capellen en sijn Hoog Wel Geboren vrouwe
Reinira Charlotta Baronnesse van Nagel Heer en Vrouw van den Dam en Marlhulze tutore marito.
En bekenden in de beste en bestendigste forme rechtens te constitueren en volmagtig te maken, sulx
doende bij desen, Lambertus Thomassen om uit de naame en vanwegens heer en vrouw constituanten voor
den gerigte van Kedingen of daer en waer sal bevonden worden en nodig te sijn, te compareren en aldaar
te cederen, transporteren, op en over te dragen eerstelijk aan Jan Nijsink en huisvrouw Jenneken en

haeren erven der heer en vrouw verkoperen erve en goed Nijsink genaamt in de provincie van Overijssel
boerschap Elsen gerichte van Kedingen, met alle sijn ap en dependentien, regt en geregtigheden, lusten en
lasten, gelegen soo en als hetselve bij dien coper word gebouwt; vervolgens mede om dito cessie en
transport te doen namens haar heer en vrouw constituanten aan Wessel Lenfert en sijn huisvrouwe
Maria en haeren erven van het erve en goed Lentfert als het vorige goed Nijsink met sijn lusten en lasten
gesitueert en mede bij de selve bebouwt wordende; qualificerende den geconstitueerden om de
cooppenningen te ontfangen, daar voor te quiteren voor alle namaninge te caveren; voorts om generaliter
in desen alls te doen en te laten geschieden wat der saken nooddruft sal komen te vereyschen en heer en
vrouw constituanten selver present sijnde, souden kunnen mogen of moeten doen; alles met magt van
substitutie, indemnisatie en vordere clausulen na regten gebruikelijk en noodsakelijk. S.A.L. In oirconde
hebbe ik stadholder en rigter welgemelt dese ondertekent en mijn zegel op het spatum gedrukt.
Actum Zutphen den 15 november 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren burgermr. Gerhard Hulsken en Berent Jan Knape
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is de heer Lambertus Thomassen in qualiteit en als volmagtiger
van den Hoog Wel Geboren Heer Alexander Hendrik Baron van der Capellen en sijn Hoog Wel
Geboren ehegemalinne die ook Hoog Wel Geb Vrouwe Reinira Charlotta Baronnesse van Nagel
Heer en Vrouw van den Dam en Marlhulse, luid volmagt op den 15 deses voor de Weled. Gestr. Heere
Tobias Gutberleth Plegher gemagtigde stadholder en rigter van den Hoog Wel Geb Gestr Heere Walraven
Robbert Vrijheer van Heeckeren Heere tot den Brandsenburgh en gerichtsluiden binnen Zutphen op
comparant ad hune actum debite gepasseert, deselve in judicio gesien, gelesen en van waerden erkend
ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregistreert, uit kragte van de welke hij comparant
verklaerde ingevolge coopzedule op den 10 april deses jaers 1756 daer van opgericht, in optima juris
forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende kragt deses, sijns principalen
eygendoemelijke erve ende goed Nijsink genaamt, sijnde vrij en allodiael met geen tienden of
leenpligtigheid beswaart, anders met alle sijn ap en dependentien, regt en geregtigheden, lusten en lasten
in de boerschap Elsen onder desen weled. gerichte gelegen soo en als hetselve bij de coperen naegenoemt
word bebouwt. Ende sulx aan handen ende ten erflijken profijte van de coperen Jan Nijsink en sijn
huisvrouwe Jenneken en haere erven, voor een summa van twee duisent een hondert car. gulden ad
20 st het stukke vrij gelt, segge f 2100 gulden, waervan hij comparant bekende den laasten met den eersten
penning wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx hij comparant wegens de gelibelleerde cooppenningen ten
vollen dede quiteren, sijn principalen ende derselver erven van het verkofte ontervende ende de coperen
met de haeren daar wederom aenervende. Met belofte om desen erfcoop te sullen staan wagten en waeren
voor alle evictie en opsprake als rechtens is. Sonder argelist en in waarheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voorn. dese nevens den heer comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 19 november 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren burgermr. Gerhard Hulsken en Berent Jan Knape
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Nijsink ende Jenneken sijne huisvrouwe marito
tutore in de boerschap Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden in optima juris forma
verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende kragt deses, haer eygen toebehorende
stukke land uit het erve Nijsink op heden teste prothocollo aan comparanten overgedragen, groot
ongeveer drie schepel gesaay en den Bouwboom genaemt op den Haaweg in den Elsener Esch waar onder
mede begrepen is het lange stukjen tusschen Hayker en Reefs landen gelegen, met sijn lusten en lasten,
recht en geregtigheden onder desen weled. gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aan handen
ende ten erfelijken profijte van de coperen Hendrik Ooms (Rotman) en desselfs huisvrouwe Jenne
Nijenhuis voor een summa van hondert en vijftig car. gulden. Waervan comparanten bekenden den
laatsten met den eersten penning deger en wel voldaan ende betaalt te sijn. Oversulx sij comparanten
wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren haar ende derselver erven van het

verkofte onterven ende de coperen met de haeren daer mede doen aenerven bij desen. Met beloften om
dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en
aenspraeke als rechtens is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de
ed. Jurriaen Jalink, als door comparanten in judicio versocht en gequalificeert sijnde, voor haer te tekenen
en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 29 november 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren burgermr. Gerhard Hulsken en Berent Jan Knape
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Nijsink ende Jenneken sijne huisvrouwe marito
tutore in de boerschap Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in
goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan mevrouw
M.G. van Doornink, weduwe van wijlen de weled. heer scholtus Jan Jordens, tot Deventer wonende
een capitale summa van twee duisent car. gulden, segge f 2000 car. gulden, ad 20 suivers het stuk. Met
beloften om dit capitael jaerlix te sullen verrenten met drie en een halve diergelijke gulden van het hondert
en bovendien jaerlix nog van het gehele capitael twee voer torf en een paer hoenders en een beest te
voederen en sal het eerste jaer interesse verschenen wesen op Martini 1757 en soo continueren van jaer tot
jaer en binnen Deventer aan mevrouw rentheffersche of derselver erven te voldoen tot de effective aflosse
toe, waervan de opsage ten wedersijden sal vrij staan, mits een half jaer voor de verschijnsdag worde
gedaan. Als wanneer dit capitael met die alsdan ten agteren sijnde interesse op de eerstkomende
verschijnsdag aan mevrouw renthefferse of derselver erven binnen Deventer sal worden gerestitueert en
erlegt. Voor welke capitael met die daarop te verlopen interessen comparanten ten bestendigsten nae
regten verbinden haere personen en goederen gene uitgesondert en wel in specie derselver
eygendoemelijke erve ende goed het Nijsink genaamt, soo sijn huis en verdere getimmerdens,
houdgewassen, onderhorige bouwlanden, te samen groot ongeveer twaalf en een half mudde gesaay,
buiten en behalven de drie schepel land den Bouwboom genaamt aan Hendrik Ooms verkoft en
overgedragen; mitsgaders de onderhorige hooylanden groot ongeveer twaalf dagwerken als mede het
gaardenland, ap en dependentien, regt en geregtigheden, alle in de boerschap Elsen deses gerichts
Kedingen gelegen. Ten einde mevrouw renthefferse of derselver erven sig daer aan ten allen tijden in cas
van misbetalinge, soo wegens capitael als interesse, cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen.
Alles sonder arg of list en onder renuntiatie van alle exceptien en privilegien regtens desen eenigsints
contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. In kennisse der waerheid hebbe ick
verwalter richter voorn. dese nevens de ed. Jurriaen Jalink, als door comparanten in judicio versocht en
gequalificeert sijnde, voor haer te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 29 november 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren burgermr. Gerhard Hulsken en Berent Jan Knape
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is de heer Lambertus Thomassen in qualiteit en als volmagtiger
van den Hoog Wel Geboren Heer Alexander Hendrik Baron van der Capellen en sijn Hoog Wel
Geboren ehegemalinne die ook Hoog Wel Geb Vrouwe Reinira Charlotta Baronnesse van Nagel
Heer en Vrouw van den Dam en Marlhulse, luid volmagt op den 15 deses voor de Weled. Gestr. Heere
Tobias Gutberleth Plegher gemagtigde stadholder en rigter van den Hoog Wel Geb Gestr Heere Walraven
Robbert Vrijheer van Heeckeren Heere tot den Brandsenburgh en gerichtsluiden binnen Zutphen op
comparant ad hune actum debite gepasseert, deselve in judicio gesien, gelesen en van waerden erkend
ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregistreert, uit kragte van de welke hij comparant
verklaerde ingevolge coopzedule op den 10 april deses jaers 1756 daer van opgericht, in optima juris
forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende kragt deses, sijns principalens
eygendoemelijke vrije en allodiale met geen tienden of leenpligtigheid beswaarde erve ende goed het
Lenfert genaemt met alle sijne ap en dependentien, regt en geregtigheden, lusten en lasten soo en als
hetselve bij de coperen word bebouwt in de boerschap Elsen onder desen weledele gerichte kennelijk

gelegen. Ende dat aen handen ende ten erfelijken profijte van de coperen Wessel Lenfert (Hagedoorn)
en Maria Oienk sijn huisvrouwe en haere erven voor een summa van twee duisent en een hondert car.
gulden ad 20 st het stuk vrij gelt, segge f 2100 guldens. Waervan hij comparant bekende den laasten met
den eersten penning deger wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx hij comparant wegens de gelibelleerde
cooppenningen ten vollen dede quiteren, sijn principalen en derselver erven van het verkofte onterven
ende de coperen met de haeren daer wederom aenerven. Met belofte om dese erfcoop te sullen staan
wagten en waeren voor alle evictie op en aenspraeke als rechtens is. Sonder arg of list en in waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens den heer comparant predicta qualitate
eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 29 november 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren burgermr. Gerhard Hulsken en Berent Jan Knape
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Wessel Lentfert en desselfs huisvrouw Maria Oienk
marito tutore in Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge coopzedul in dato den 26
april deses jaers 1756 daervan opgerigt, in optima juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te
hebben, sulx doende kragt deses, haar eygen toebehorende drie parten in desengenaamde Lentfers
maate uit het erve Lentfert, op heden aan comparanten teste prothocollo overgedragen, groot ongeveer
vier en een half dagwerk hooyland, waervan Jan Teemker het overige vierde part heeft gekoft, tusschen de
Ribbers maate en de Horst bij de soogenaamde Hutte in het Elsenerbroek deses gerichts Kedingen
kennelijk gelegen. En sulx met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden soo als tegenswoordig is
uitgebaakt. En sulx aan handen ende ten erfelijken profijte van de coperen Harmen ten Kolhoop, desselfs
huisvrouwe Maria Wolters ende Berent Rietmans (Klumpers) en desselfs huisvrouwe Geesken
Wolters en hun lieder erfgenamen voor de summa van vijff hondert agt en seventig car. gulden, segge
f 578 car. gulden ad 20 stuivers het stukke vrij gelt. Waervan sij comparanten bekenden den laasten met
den eersten cooppenning deger en wel voldaan ende betaalt te sijn. Oversulx sij comparanten wegens de
gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haer ende derselver erven van het verkofte
onterven ende de coperen met de haeren daer wederom aenerven bij desen. Met beloften om dese erfcoop,
cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op ende aensprake als
erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richtelr voorn. nevens de ed. Jurrriaen
Jalink, als door comparanten in judicio versogt en gequalificeert sijnde, voor haer te tekenen en te segelen,
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 29 november 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren burgermr. Gerhard Hulsken en Berent Jan Knape
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Wessel Lentfert en desselfs huisvrouw Maria Oienk
marito tutore in Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden in optima juris forma verkoft,
gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende kragt deses, haar eygen toebehorende stukjen
land uit het erve Lentfert en op heden aan comparanten teste prothocollo overgedragen, den Bouwboom
genaamt groot ongeveer ses schepel gesaay met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden tusschen
Mensink land en met het einde aan den gemeenen weg in den Elsener Esch deses gerichts Kedingen
kennelijk gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijken profijte van de coperen Hendrik Ooms
(Rotman), desselfs huisvrouwe Jenne Nijenhuis en hun lieder erfgenamen, voor een summa van vijff
en seventig car. gulden vrij gelt. Waarvan sij comparanten bekenden den laasten met den eersten penning
deeger en wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx sij comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen
ten vollen deden quiteren; haer ende derselver erven van het verkofte onterven ende de coperen met de
haeren daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen
tijden te sullen staan waghten en waeren voor alle evictie op en aenspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de ed. Jurriaen Jalink, als door
comparanten in judicio versocht en gequalificeert sijnde, voor haar te tekenen en te segelen, getekent en

gesegelt.
Actum Goor den 29 november 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren burgermr. Gerhard Hulsken en Berent Jan Knape
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Wessel Lentfert en desselfs huisvrouw Maria Oienk
marito tutore in Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden in optima juris forma verkoft,
gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende kragt deses, haer eygen toebehorende stukjen
land het Kaaland genaamt uit het erve Lentfert, op heden aan comparanten teste prothocollo
overgedragen groot ses spint gesaey sijnde den laegen einde bij langs Effink land in den Elsener Esch
onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen met derselver lusten en lasten, recht en
geregtigheden. Ende dat aan handen ende ten erffelijken profijte van de coper Frerik Meyers en
derselver erfgenamen, voor de summa van sestig car. gulden vrij gelt; waervan sij comparanten
bekenden den laasten met den eersten penning deeger en wel voldaen en betaalt te sijn. Oversulx sij
comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haer ende derselver erven
van het verkofte onterven en de coperen met de sijnen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften
om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan waghten en waeren voor alle evictie op
en aenspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
nevens de ed. Jurriaen Jalink, als door comparanten in judicio versocht en gequalificeert sijnde, voor haar
te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 29 november 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren burgermr. Gerhard Hulsken en Berent Jan Knape
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Wessel Lentfert en desselfs huisvrouw Maria Oienk
marito tutore in Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden in optima juris forma verkoft,
gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende kragt deses, haar eygen toebehorende stukjen
land het Kaalant genaamt groot ongeveer een schepel gesaay sijnde uit het erve Lentfert, op heden teste
prothocollo aan comparanten overgedragen in den Elsener Esch onder desen weled. gerichte van
Kedingen kennelijk gelegen en sulx met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden, voor een
summa van dertig car. gulden. Ende dat aan handen ende ten erffelijken profijte van de coperen Berent
Rietman, desselfs huisvrouwe Geesken Wolters en hun erfgenamen; en welke voornoemde
cooppenningen sij comparanten bekenden door de coperen den eersten met den laatsten penning aan haar
ten vollen ende te danke voldaan te sijn. Oversulx sij comparanten wegens de gelibelleerde
cooppenningen ten vollen deden quiteren, haer ende derselver erven van het verkofte onterven en de
coperen met de sijnen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en
transport ten allen tijden te sullen staan waghten en waeren voor alle evictie op en aenspraeke als erfcoops
recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de ed. Jurriaen
Jalink, als door comparanten in judicio versocht en gequalificeert sijnde, voor haar te tekenen en te
segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 29 november 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren burgermr. Gerhard Hulsken en Berent Jan Knape
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Wessel Lentfert en desselfs huisvrouw Maria Oienk
marito tutore in Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge coopzedule in dato den
26 april deses jaers 1756 daarvan geformeert in optima juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert
te hebben, sulx doende kragt deses, haar eygen toebehorende vierde part in de soogenaamde Lentfers
maate, groot ongeveer een en een half dagwerk hooyland soo en als tegenswoordig uitgebaekt is uit het
erve Lentfert en op heden aan comparanten teste prothocollo overgedragen, tusschen de Ribbers maate en
de Horst bijlangs de drie vierde parten, aan Harmen ten Kolhoop en Berent Rietmans verkoft bij de

soogenaemde Hutte in het Elsenerbroek kennelijk gelegen, met derselver lusten en lasten, recht en
geregtigheden. Ende dat aan handen ende ten erffelijken prrofijte van de coperen Jan Teemker, desselfs
huisvrouwe Fenneken Proters en hun lieder erfgenamen, voor een summa van eenhondert en negentig
car. gulden vrij gelt waervan sij comparanten bekenden den laatsten met den eersten cooppenning deger
en wel voldaen ende betaalt te sijn. Oversulx sij comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen ten
vollen deden quiteren, haer ende derselver erven van het verkofte onterven en de coperen met de haeren
daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te
sullen staan waghten en waeren voor alle evictie op en aenspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de ed. Jurriaen Jalink, als door
comparanten in judicio versocht en gequalificeert sijnde, voor haar te tekenen en te segelen, getekent en
gesegelt.
Actum Goor den 29 november 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren burgermr. Gerhard Hulsken en Berent Jan Knape
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Wessel Lentfert en desselfs huisvrouw Maria Oienk
eheluiden. De welke bekenden ende verklaerden voor hun en hunne erven wegens opgenomen en wel
ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan de heer Hendrik Gerhard Jordens
burgermeester der stad Deventer en vrouw Agatha Aleida van Munster ehel. en erven, een
hooftsomma van twaalfhondert car. gld, segge 1200 car gld ad twintig stuivers het stuk. Belovende de
gesegde hoofdsumma jaerlix en alle haer te sullen verrenten met vier en een halve car. gulden van yeder
hondert, edog die jaerlixe rente binen ses weken na de verschijnsdag betaalt worden ende dan met vier car
gl van yeder hondert sullen kunnen volstaen. Sullende het eerste jaer rente verschenen sijn den 12
november 1700 seven en vijftig en soo vervolgens van jaer tot jaer te continueren tot de effective aflosse
toe; die ten wedersijden alle jaar sal vrij staan mits de denuntiatie daarvan een vierendeel jaers voor de
jaarlixe verschijndag gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitael met die alsdan daarop verlopene
interessen op de eerste daar aenvolgende jaerlixe verschijndag nae de gedane denuntiatie in een
onverdeelde summa aan de renthefferen in desen of hun erven in goeden groven gangbaren Hollandsen
silveren gelde, kost en schadeloos wederom sal moeten binnen Deventer worden gerestitueert en erlegt;
als mede de jaerlixe rente vrij te Deventer te leveren en het capitael van alle lasten vrij te houden. Voor
welke opgemelde capitael en daarop te verlopene renten sij comparanten verbinden haer personen, gerede
en ongerede goederen gene uitgesondert en stellen tot een speciael hypotheecq en onderpand hun vrije
en allodiale erve en goed Lenfert genaamt gelegen in dese provincie van Overijssel boerschap Elsen
gerigte van Kedingen en wel bestaende in huis en hoff, ses dagwerk hooyland het Slag genaamt gelegen
aan den Holdijk en 12 mudde gesaay, als namentlijk het Middelstuk groot seven schepel, den Camp ses
schepel, de Boerte 6 schepel, de Lange stukken twaalf schepel, den Diepenweg seven schepel, het Nieuwe
Schotstukke vier schepel, de Apenberg vier schepel en den Agterhoff twee schepel; alles met hun regt en
geregtigheden, oude en nieuwe toebehoor so als sij comparanten op den 15 april 1700 ses en vijftig
aengekoft en waervan op heden den 24 november 1700 ses en vijftig transport gerigtelijk is gedaan aen
comparanten. Alles ten einde de heer en vrouw renthefferen in desen of hun erven sig ten allen tijden bij
onverhoopte misbetalinge van het voorschr. capitael en daerop te verlopene renten en schaden daer aan
cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen; met parate executie en reele distractie doende alleen
maer een welke van verkoop ter welken einde sij comparanten sampt en een yeder in het bijsonder afstant
doen van alle formaliteiten welke tot het maken van een compleet verwin worden vereist. Renuntierende
mede van alle exceptien en beneficien regtens die uit eeniger hande hove hier tegens souden kunnen
worden bedagt, in specie van ongetelden gelde, mitsgaders de vrouw van het vellejiaense rechtsbesluit en
authorisatie qua mulier de vrouwen borgtogt verbiedende van desen allen haer genoegsaem houdende
onderrigt ende submissive van hun personen, goederen ter judicative van alle heeren hoven rigteren en
gerigten. Sonder arg of list in kennisse der waerheid hebbe ick verwalter richter voornoemt desen nevens
de ed. Jurriaen Jalink, als door comparanten in judicio versoght en gequalificeert sijnde, voor haar te
tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.

Actum Goor den 29 november 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Brouwer en desselfs huisvrouwe Fenneken Dikkers marito
tutore in Den Ham wonende. De welke bekenden ende verklaerden in optima juris forma verkoft,
gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, haer eygen toebehorende halve
erve ende goed het Alberink genaamt ende waervan de scholte Jan Dikkers den andere halfscheid door
Jan Alberink ofwel den Ymker genaamt bewoont wordende, is toebehorende, sijnde tiendbaer in de
boerschap Elsen onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen; en sulx met derselver ap en
dependentien, lusten en lasten, recht en geregtigheden soo en als door de coperen word beseten en door
comparanten van de heere van Overbergen is aangekoft. Ende dat aen handen ende ter erffelijken profijte
van de coperen Harmen Alberink, desselfs huisvrouwe Jenneken Mensink en derselver erven voor een
summa van twee duisent en eenhondert car. gulden vrij gelt. Waervan sij comparanten bekenden den
eersten met den laatsten penning deeger en wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulks sij comparanten
wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haar ende derselver erven van gemelte
verkofte halve erve onterven ende de coperen gemelt met de haeren daar wederom aenerven bij desen.
Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan waghten en waeren voor
alle evictie op en aenspraeke als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voorn. dese nevens de scholte Jan Dikkers, als door comparanten in judicio versocht en
gequalificeert sijnde, voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 15 december 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Alberink en desselfs huisvrouwe Jenneken Mensink marito
tutore in Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden
gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Jan Hoek en desselfs
huisvrouwe Metjen Feyens op het Vriesenveen wonende en derselver erven een capitaele summa van
twee duisent en een hondert car gulden, segge 2100 car. gulden ad 20 st het stuk. Belovende deselve
jaerlix te sullen verrenten met drie diergelijke gulden van het hondert; sullende het eerste jaer interesse
verschenen sijn op den eersten augusti 1757 en soo vervolgens van jaar tot jaar te continueren tot de
effective aflosse toe; die ten wedersijden sal vrij staan mits de denuntiatie daarvan een half jaar voor den
jaerlixe verschijndag gedaan worde, als wanneer voorschr. capitael met die alsdan ten agteren sijnde
interesse op de eerst daar aanvolgende verschijndag in een onverdeelde summa aan de renthefferen of hun
erven sal moeten worden gerestitueert en erlegt. Voor welke opgemelde capitaal en daarop te verlopen
renten comparanten verbinden haere personen, gerede en ongerede goederen geene uitgesondert en tot een
speciaal hypotheecq en onderpand daarvoor stellende en mits desen verbindende haer eygen
toebehorende halve erve ende goed Alberink genaamt met desselfs ap en dependentien, regt en
geregtigheden soo en als van Jan Brouwer hebben aangekoft en aan haar op heden teste prothocollo
overgedragen, tot betalinge dier cooppenningen voorschr. somma gebruikt, in de boerschap Elsen
kennelijk gelegen; voorts twee dagwerken hooylant bij Arents huis in het Elsenerbroek en dan nog drie
schepel land den Losstink camp genaamt tusschen Alberink en Losstinks landen in den Elsener Esch alle
onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of derselver erven sig
daar aan bij onverhoopte misbetalinge, soo van capitaal als verlopene interessen, ten allen tijden cost en
schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparanten ten dien einde erffelijk van alle
exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende in specie mede van de exceptie vaan
ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de ed.
Jurriaen Jalink, als door comparanten in judicio versocht en gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en
te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 15 december 1756.

Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Brouwer en desselfs huisvrouwe Fenneken Dikkers marito
tutore in Den Ham wonende. De welke bekenden ende verklaerden in optima juris forma verkoft,
gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, haar eygen toebehorende en uit
het erve Ribbers sijnde stuk hooylant het Hooyslagh genaamt groot twee dagwerken agter Ribbers
gaerden in de boerschap Elsen onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen, met derselver lusten
en lasten, recht en geregtigheden. Ende dat aan handen ende ten erffelijken profijte van de coperen Jan
Oink (Wolters), desselfs huisvrouwe Berendina en derselver erven, voor een summa van drie hondert
car. gulden vrij gelt, waervan sij comparanten bekenden den laatsten met den eersten penning deeger en
wel voldaan ende betaalt te sijn. Oversulx sij comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen ten
vollen deden quiteren, daer ende derselver erven van het verkofte onterven ende de coperen met de haeren
daar wederom aenerven bij desen. Met belofte om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te
sullen staan wagten en waeren voor alle evictie, namaninge en op en aenspraeke als erfcoops recht is.
S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de scholte Jan Dikkers, als
door comparanten in judicio versocht en gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent
en gesegelt.
Actum Goor den 15 december 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Berent Ribbers en desselfs huisvrouwe Jenneken Oink marito tutore
in Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden gangbaeren
gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Jan Oink (Wolters) en desselfs
huisvrouwe Berendina Oink in Elsen wonende en derselver erven, een capitaele summa van twee
hondert car. gulden, segge 200 car. gulden, ad 20 st het stuk. Belovende deselve jaerlix te verrenten met
twee gulden van het hondert; sullende het eerste jaar rente verschenen wesen op Martini 1757 en soo
vervolgens van jaar tot jaar tot de effective aflosse toe. Die ten wedersijden sal vrij staan mits de
denuntiatie daarvan een half jaar voor de verschijndag gedaan worde. Als wanneer dit capitael met die
alsdan verlopene interesse op de eerst daar aanvolgende verschijndag aan de renthefferen of derselver
erven sal moeten worden gerestitueert en erlegt. Voor welke opgemelde capitael en daarop te verlopene
interessen comparanten verbinden haere personen, gerede en ongerede goederen geen uitgesondert en tot
een speciaal hypotheecq en onderpand daar voor stellende en mits desen verbindende, een dagwerk
hooylant de Monniker maete genaamt aan den Duischen camp in het Elsenerbroek onder desen gerichte
van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of derselver erven in cas van onverhoopte
misbetalinge, soo van capitaal als interesse, sig daar aan ten allen tijden cost en schadeloos sullen kunnen
en mogen verhalen. Renuntierende de comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien
rechtens desen eenigsints contrarierende in specie mede van die van ongetelden gelde. In waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de ed. Jurriaen Jalink, als door comparanten in
judicio versocht en gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 15 december 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Gerrit Vorsgesank (Wilbers) en desselfs huisvrouwe Maria
Weerdes tutore marito in de boerschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge
coopzedul in dato den 2 october 1754 daarvan opgerigt, in de beste en bestendigste forma rechtens
verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, haar eygen toebehorende
een en een half dagwerk hooyland sijnde vrij en allodiael exempt heeren lasten, het Reigerslag genaamt
tusschen de hooylanden van Peters en Coenderink aan de Bolksbeeke in het Stokkumerbroek onder desen

gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijken profijte van de coper
Jan Pascher ende desselfs tegenwoordige huisvrouwe Hendrina Leuvelink ende derselver erven en
wel voor een summa van drie hondert car. gulden vrij gelt waervan sij comparanten bekenden den
laatsten met den eersten penning deeger en wel voldaan ende betaalt te sijn. Oversulx comparanten van de
gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren ende derselver erven van het verkofte hooyland
onterven en de coper, desselfs huisvrouwe en derselver erven daar wederom aenerven bij desen. Met
belofte om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle
evictie, namaninge, op en aensprake als ercoops 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,
edog geen cachet hebbende door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 18 december 1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Jan Schutte persoonlijk gecompareerd
ende erschenen sijn Jan ten Damme en desselfs huisvrouwe Hermina Wijmelink tutore marito tot
Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden gangbaeren
gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te sijn aan Andries van der Souw en derselver
erven een capitaale summa van vijftig car. gulden, segge f 50, ad 20 st het stuk. Met belofte om deselve
jaerlix te verrenten met twee diergelijke gulden en sal het eerste jaar interesse verschenen wesen op den 11
december 1757 en soo vervolgens tot de aflosse toe, die ten wedersijden sal vrij staan mits een half jaer
voor de verschijnsdag daarvan de opsage gedaan worde; voor welke summa en daarop te verlopen renten
comparanten verbinden haar personen en goederen en in specie tot een reel onderpand en hypotheecq haer
eygen toebehorende huis en plaatse het Costers genaamt tusschen de huisen van Dries Rensink en Jan
ten Bos binnen Marculo onder desen gerichte van Kedingen kennelijk staande en gelegen. Ten einde de
rentheffer of derselver erven 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 die 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 edog geen cachet hebbende door mij
verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 3 jan. 1757.
Copia
Wij Burgermeesteren, Schepenen ende Raden der stad Deventer doen cond en certificeren mits desen dat
voor ons persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik de Wilde en Geertruit Nilant eheluiden
marito tutore. De welke bekenden in de beste en bestendigste forma rechtens te constitueren en volmagtig
te maken, sulx doende in en vermits desen, den persoon van Jan Nijland omme namens constituenten aen
Albert Stegeman en sijne erfgenamen of rechtverkrijgende ter plaatse daar sulx behoort na costume
locaal, transport ende overdragt te doen van hun lieder aendeel ofte vierde part in seker hooylant Teunis
Nijlant toebehoord hebbende, genaamt Hulsbekken en Wijmering slag bij voorseyden Albert
Stegeman van comparanten gekoft en betaalt en generalijk omtrent dit alles te verrigten wat comparanten
selfs present sijnde souden kunnen, mogen en moeten doen. Alles met belofte van goedkeuring,
schadelooshoudinge en verdere clausulen als rechtens. Zonder arg of list in kennisse der waerheid hebben
wij desen gegeven onder het zegel en subscriptie van den secretarien deser stad Deventer den 21 januar
1756.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Jan Nijlant onder Marculo wonende in qualiteit als volmagtiger van de
edele Hendrik de Wilde en Geertruit Nilant eheluiden luid volmagt op den 21 januar 1756 voor de
Hoog Achtb, Heeren Burgermeesteren, Schepenen ende Raden der stad Deventer op comparanten ad hune

actum debite gepasseert, deselve in judicio gesien, gelesen en van waerden erkent ende ten prothocolle
van transporten deses gerichts geregistreert; uit kragte van de welke hij comparant bekende ende
verklaarde voor een summa van twee hondert vijff en twintig car. gulden vrij gelt bij sijn principalen
voornoemd, den eersten met den laasten penning deeger en wel ontfangen in optima juris forma verkoft,
gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, sijns principalen voorn. aandeel of
vierde part in seker hooyland Teunis Nilant toebehoort hebbende, genaamt Hulsbeeken en
Wijmering slag in de markte van Marculo onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En sulx
met derselver lusten en lasten, recht en gerechtigheden ende dat aen handen ende ten erffelijken profijte
van de coper Albert Stegeman (Blankvoort) ende derselver erven. Oversulx comparant wegens de
gelibelleerde cooppenningen ten vollen dede quiteren, sijn principalen voorn. en derselver erven van het
verkofte onterven ende de coper gemeld met de sijne 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 de comparant in sijn voorschr. qualiteit getekent en gesegelt.
Actum Goor den 4 maart 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Hendrikjen Egbers weduwe van wijlen Berent Wannink, voor haar
selfs en als boedelhouderse en wettige voogdesse van haere kinderen geassisteert met haar zoon Tonis
Wannink als mombaer in desen. De welke bekende ende verklaerde, ingevolge coopbrief in dato den 19
april 1750 daarvan opgericht in optima juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx
doende in en mits desen, haar eygen toebehorende stuk bouwlant het Wannink stukke genaamt met de
eene zijde zuidwaards langs Sligtmans kamp, noordwaards met de andere sijde langes Cuypers landen met
den einde schietende aan Kistemakers land in de Heurne in den Noordesch in de markte van Marculo
onder desen weled. gerichte van Kedingen kennelijk gelegen met derselver lusten en lasten, recht en
gerechtigheden. Ende dat aen handen ende ten erffelijken profijte van de coperen Gerrit Kistemaker,
desselfs huisvrouwe Henrikjen Loink en derselver erven voor de summa van twee hondert en twintig
car. gulden vrij gelt waarvan sij comparante bekende den laatsten met den eersten penning deger en wel
voldaen en betaalt te sijn. Oversulx sij comparante ter assistentie als voren wegens de gelibelleerde
cooppenningen ten vollen dede quiteren, haer en derselver erven van het verkofte onterven ende de
coperen gemeld met de haeren daer wederom aenervende bij desen. Met belofte 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 comparante en haer mombaer dese ook mede hebben getekent of gehandmerkt, edog geen cachet
hebbende door mij verw. richter mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 4 maert 1757.
Copia
Wij Richter en Schepenen der stad Zutphen doen cond en tuigen hier meede dat voor ons in den gerichte
en schependom erschenen sijn Gerrit Heuvelman, koopmansboode van hier op Amsterdam, en sijn
huisvrouw Geertruit Loonink tutore marito. En bekenden in de beste en bestendigste forme van rechten
te constitueren en volmagtig te maeken, sulx doende bij desen, Jan Lonink ten einde om alle der
constituanten saeken waer te nemen en te vertreden speciael om namens comparanten naar landregte van
Overijssel met en nevens de verdere eygenaren te cederen en op te dragen, eerstelijk aan Jan Morsman
(Wannink) seker stuk land in het drostampt Twente kerspel Markel aen den soogenaemden Klootskamp
gelegen en vervolgens aan Gerrit Meenks mede seker stuk lands in gemelte drostampt en kerspel
gesitueert en den Koekkoek genaemt, hun aendelen in de cooppenningen van dien te ontfangen, daarvoor
te quiteren en voor alle naemaningen te caveren; voorts in het generael en speciael daeromtrent alles te
doen en laten geschieden wat der saaken nooddruft sal komen te vereischen en comparanten selve present
sijnde souden kunnen, mogen en moeten doen, schoon ook specialer volmagt van dese daartoe mogte

worden gerequireert die constituanten willen hebben gehouden als of alhier woordelijk stonde geinsereerd.
Alles met magt van substitutie onder belofte van goedkeuringe, schadelooshoudinge en andere clausulen
naar regten daartoe staende. S.A.L. In waerheids oirconde hebben wij richter en schepenen welgemeld
onser stads secreetzegel hier onder op het spatium deses doen drukken en door een onder secretarissen
laten betekenen.
Actum Zutphen den 17 februar 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen Jan Lonink en desselfs huisvrouw Aeltjen Cuipers, de eerste mede als
volmagtiger van Gerrit Heuvelman en vrouw Geertruit Lonink, luid procuratie op den 27 febr. 1757
voor richter en schepenen der stad Zutphen op hem tot het passeren deses mede gepasseert, deselve in
judicio gesien, gelesen en van waerde erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts
geregisteert; voorts Harmen Ikkink en vrouw Berentjen Lonink, Harmen Thijink en vrouw Aeltjen
Lonink, Arent Kelholt (Wannink) en vrouw Berentjen Vrends, Derk Meengs en vrouw Janna
Kolvoort, Gerrit Meengs caverende mede voor sijn vrouw Jenneken Gelkink, Harmen Straaten en
vrouw Aeltjen Dijkink en mede voor sijn schoonsuster Hilleken Dijkink, Gerrit Leferink en vrouw
Jenneken Elkink, Hendrik ter Haar en vrouw Teunisken Elkink en mede de rato voor sijn absente
swaeger Hendrik Elkink caverende, Berent Senkeldam (Elkink) en vrouw Anna Wannink marito
tutoribus, als mede Hilleken Meengs wed. van Jan Lammertink geassisteert met Derk Meengs als
mombaer over desen, sijnde Jenneken Lonink wed. van wijlen Jan Volkerink voor deselver indispositie
absente gebleven. Alle erfgenamen van wijlen Berent Gelkink en verklaerden sij comparanten te samen en
yeder in het bijsonder voor sig selfs in voorschr. qualiteit volgens coopbrief van den 23 juny 1756
opgericht in optima juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende kragt deses,
haer eygendoemelijke aengeerfde akker bouwlant het Hulsbeeker stukke genaemt groot ongeveer
vijff schepel gesaay sijnde vrij en allodiael exempt nogtans heeren lasten met de zuidsijde langs
Wijmerink en noordsijde langs Kusbelt haar landen in de Markeler Esch onder desen gerichte van
Kedingen met derselver lusten en lasten, rechten en geregtigheden in sijn bekende bepalinge gelegen.
Ende dat aan handen ende ten erffelijken profijte van hun mede erfgenamen en coperen Jan Wannink
(Morsman), desselfs huisvrouw Aeltjen Bruel en dessselfs erven, mits den tegenwoordigen bouwman
Jan Elkink sijn mestregt sal mogen uitsaeyen en de jaerlixe pagt de copers gevallen en dat voor een
somma van vijff hondert en vijff en negentig car gulden vrij gelt, waervan sij comparanten bekenden
den laatsten met den eersten penning voldaan en betaalt te sijn. Oversulx sij comparanten wegens de
gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haar derselver principalen en erfgenamen van het
verkofte onterven ende de coperen met de haeren daar wederom aenervende bij desen. Met belofte om
dese 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 nevens de ed.
Jurriaen Jalink, als door comparanten in judicio gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te segelen,
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 10 maert 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Lonink en desselfs huisvrouw Aeltjen Cuipers, de eerste mede
als volmagtiger van Gerrit Heuvelman en vrouw Geertruit Lonink, luid procuratie op den 17 febr.
1757 voor Richter en Schepenen der stad Zutphen op hem mede tot het .. van deses gepasseert, deselve in
judicio gesien, gelesen en van waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts
geregistreert; voorts Harmen Ikkink en vrouw Berentjen Lonink, Harmen Thijink en vrouw Aeltjen
Lonink, Arent Kelholt (Wannink) en vrouw Reintjen Vrends, Derk Meengs en vrouw Janna
Kolvoort, Jan Wannink caverende mede voor sijn absente vrouw Aeltjen Brueil, Harmen Straaten
en vrouw Aeltjen Dijkink en mede voor sijn schoonsuster Hilleken Dijkink, Gerrit Leferink en

vrouw Jenneken Elkink, Hendrik ter Haar en vrouw Teunisken Elkink en mede de rato voor sijn
absente swager Hendrik Elkink caverende, Berent Senkeldam (Elkink) en vrouw Anna Wannink
marito tutore, alsmede Hilleken Meengs wed. van Jan Lammertink geassisteert met Derk Meengs
als mombaer in desen, sijnde Jenneken Lonink wed van wijlen Jan Volkerink en derselver
indispositie absente gebleven. Alle erfgenamen van wijlen Berent Gelkink en verklaerden sij comparanten
te samen en ider in het bijsonder voor sig selfs in voorschr qualiteit, volgens coopbrief den 23 juny 1756
opgerigt in optima juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doene kragt deses,
haar eygendoemelijke aengeerfde twee derde parten van een parceel bouwlant den Anholdskamp genaamt
in sijn geheel groot ongeveer ses schepel gesaay de welke met de wed. Jenneken Lonink moet afgedeelt
worden; sijnde suiver vrij en onbeswaart en exempt heeren lasten aen den Koekkoek in de boerschap
Stokkum onder desen gerichte van Kedingen, met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden in sijn
bekende bepalinge gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijken profijte van hun mede erfgenamen
en coperen Gerrit Meengs, desselfs huisvrouw Jenneken Gelkink en derselver erven mits den
tegenswoordigen huirman Gerrit Greven sijn mestrecht sal mogen uitsaeyen en de jaerlixe pagt de copers
genieten en dat voor een summa van drie hondert vijff en sestig car. gulden vrij gelt, waervan sij
comparanten bekenden den laatsten met den eersten penning voldaan en betaalt te sijn. Oversulx sij
comparanten wegens gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haar derselver principalen en
erfgenamen van het verkofte onterven ende de coperen met de haeren daer wederom aenerven bij desen.
Met belofte 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 de ed. Jurriaen Jalink, als door comparanten in judicio gequalificeert voor haar te tekenen en
te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 10 maert 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat Berent ten Zijthoff alhier tot Goor op den 15 october 1750 bij gerichtelijke distractie voor
agterstedige lands schattingen tot 1747 incluis ter instantie van de heer Hendrik Jan Bos geschiet, heeft
aengekoft het huis en landerijen van meester Arent Smit of Derk Kusbelt te Markelo voor de somma
van een hondert en tien car. gulden. Dat burgermr. Gerrit Hulsken namens en ten behoeve van mevrouw
de wed. Ribbius als uithebberse op den 15 april 1752 van hem Berent ten Zijthoff voorgemelde huis en
landerijen wederom heeft ingelost met f 84-18 en aan haer weled. het recht uit hoofde van voorschr.
aenkoop verkregen, gecedeert gelijk sulx uit het handschrift van hem Berent ten Zijthoff afgegeven
gebleken is. Oversulx bij desen ter requisitie van welgemelde mevrouw wed. Ribbius van gerichtswegen
van meergemelde huis en landerijen van meester Arent Smit of Derk Kusbelt tot Marculo doende cessie,
transport en overdragt aen ende ten profijte van dito gemelde wed. Ribbius en derselver erven ten fine om
te strekken nae behooren. En waeren hier met mij verwalter richter aan en over als ceurnoten Berent Jan
Knape en Derk Meyerink. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter opgemeld dese
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 11 maert 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Wolter Welmers en Jannes Tangena persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Willem Peters en Fenneken Wolberink ehel. marito tutore in de
boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge coopbrief in dato den 8
july 1740 daarvan opgericht in optima juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx
doende in en mits desen, haer eygen toebehorende stukjen bouwland het Schepels stukke genaamt
sijnde vrij en allodiael exempt heeren lasten tusschen Alink en Cuipers landen in den Stokkemer Esch
onder dese gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En sulx met derselver lusten en lasten, recht en
geregtigheden en dat aan handen ende ten erffelijken profijte van de coper Haar Jan, desselfs
huisvrouwe Gerritjen Wennink en derselver erven. Ende dat voor een summa van sestig car. gulden
vrij gelt waervan sij comparanten bekenden den laatsten met den eersten penning deger en wel voldaan en

betaalt te sijn. Oversulx wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren van haer en
derselver erven het verkofte onterven ende de coperen Haar Jan, desselfs huisvrouw en erven daar
wederom aenerven 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 de ed. Jurriaen Jalink, als door companten in judicio
gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 15 maert 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn oud burgermr. Tonis Platerink voor hem selfs en namens sijn
indispositie huisvrouwe Geertjen Bispink daarvoor de rato caverende, voorts Jan Groenendal en
desselfs huisvrouwe Annetjen Kuypers marito tutore te samen tot Diepenheim wonende ende
verklaerden volgens coopbrieff in dato den 3 november 1743 daarvan opgerigt in optima juris forma
verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, haer eygendoemelijke
vierde part groot twee dagwerken hooyland het Nieuwe slag genaamt bij de de Kooye in het
Stokkemerbroek kennelijk gelegen. En sulx met sijn oude en nieuwe recht en geregtigheden en den
uitvaart sal mogen geschieden uit wat Mennegat op het naaste is. Ende dat aan handen ende ten erffelijken
profijte van Harmen Hungerink (Nijmeyer), desselfs huisvrouwe Hendertjen Brinkers gewesen wed.
van wijlen Hendrik Hungerink, als gewesen aenkoper deses ende derselver erven en wel voor de
summa van twee hondert en sestien car. gulden vrij gelt waervan sij comparanten bekenden den
laatsten met den eersten penning deger en en voldaen en betaalt te sijn. Oversulx van de gelibelleerde
cooppenningen ten vollen deden quiteren, haer en derselver erven van het verkofte onterven ende de
coperen met de haeren daer wederom aenerven 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 dog geen cacht bij hun hebbende door mij verwalter richter
mede voor haer gesegelt.
Actum Goor den 15 maart 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren procurator Christiaan Hulsken en Albert Houtman
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Egbert Scholten en desselfs huisvrouwe Berentjen
Nijhuis marito tutore, voor hun selfs wegens een derde part en in qualiteit als gewesen mombaer van de
nagelaten kinderen van Jan en Jenneken Leusman tot Marculo. Verklaerende voor hun selfs en in
voorschr. qualiteit met wijlen sijn mede mombaer Jan Stoelhorst op den 12 nov. 1739 uit hooge
noodsakelijkheid en tot dempinge van verschulde heeren lasten, verkoft te hebben aan Derk Brinkman
(Brinkers) en desselfs huisvrouwe Jenneken Roesen een stuk bouwland den Steenbree genaemt groot
ongeveer drie schepel gesaey sijnde tiendbaer onder het erve Vruwink, ter oostsijde langs Leferink en ter
westsijde langs het haverland in den Stokkemer Esch onder desen gerichte van Kedingen kennelijk
gelegen. En sulx voor een summa van een hondert en vijftig car. gulden en op dato aan verkoperen
voldaen luid coopbrief daervan opgericht. Zoo sijn teffens op heden de respective kinderen, thans
meerderjaerig sijnde, mede gecompareert als namentlijk Hendrik Leusman voor hem selfs ende de rato
caverende voor sijn absente broer Derk Leusman; voorts Hendrik Brinkman en desselfs vrouw
Willemken Leusman, Hendrik Crooshoop en vrouw Hendrikjen Leusman maritis tutoribus. De welke
te samen en yeder in het bijsonder verklaerden die gemelde verkoop voor hun aandeel niet alleen te
approberen maar ook neffens haar mombaer voorschr., onder bedankinge voor goede betalinge, mits desen
van het verkofte doende cessie, transport en overdragt aan ende ten erffelijken profijte van de coperen
gemeld en derselver erfgenamen; hun samen en derselver erven van het verkofte te onterven en de coperen
met de haeren daar wederom aenerven 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 erfcoops recht is. S.A.L. In

waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de ed. Jurriaen Jalink, als door
comparanten in judicio versocht en gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent en
gesegelt.
Actum Goor den 19 maert 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Lammertink en desselfs huisvrouwe Grietjen
Lammertink marito tutore in de markte van Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden
ingevolge coopbrief in dato den 12 nov. 1740 daarvan opgerigt in optima juris forma verkoft, gecedeert
ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, haar eygen toebehorende tiendbaere
stukke land groot ongeveer vier schepel gesaay, met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden
met den eenen einde aan het veld en tusschen Esken Wennink sijn land en het Bartels stukke genaamt in
den Stokkemer Esch onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aen handen ende ten
erffelijke profijte van de coperen Harmen Weevers en dessselfs huisvrouwe Berendina van de Duis en
derselver erven voor de summa van twee hondert agt en sestig car. gulden vrij gelt waervan sij
comparanten bekenden den laatsten met den eersten penning deger en wel voldaan en betaalt te sijn.
Oversulx wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren haer en derselver erven ende
de coperen gemelt met de haeren daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop,
cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waren voor alle evictie em 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 edog geen cachet hebbende door mij
verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 19 maert 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Klaas Kloppers nu Wennink en desselfs huisvrouw Marrie
Kloppers marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden
ingevolge coopbrief op den 26 november 1740 daarvan opgericht in optima juris forma verkoft, gecedeert
ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, haar eygen toebehorende stukke land
groot ongeveer vier schepel gesaay met derselver lusten en lasten aan de Bliksteege met den eenen einde
aen Hilbers camp bijlangs Sneyerskamp en met de eene sijde aan het veld in de boerschap Stokkum onder
desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijken profijte van de
coperen Harmen Weevers, desselfs huisvrouwe Berendina van de Duis en derselver erven voor de
summa van twee hondert car. gulden vrij gelt, waarvan sij comparanten bekenden den laatsten met den
eersten penning deger en wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx sij comparanten wegens de gelibelleerde
cooppenningen ten vollen deden quiteren, haar ende derselver erven van het verkofte onterven ende de
coperen met de haeren daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en
transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waren voor alle evictie em 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, edog geen cachet hebbende door mij verwalter richter op
derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 19 maart 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Berentsen Gelkink en desselfs huisvrouwe Wijsse Gelkink
marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden hoe dat haar
wijlen respective vader Harmen Gelkink en moeder Marritjen Gelkink op den 2 januar 1734, luid
coopbrief daarvan opgericht aan Harmen Weevers en vrouw Berendina Duis heben verkoft haar eygen

toebehorende een en een half dagwerk hooyland, sijnde vrij en allodiael, exempt heeren lasten tussen
de slagen van Vrielink en Leetink met den eenen einde aan den Lichtendam ende met den anderen einde
aan de gemeente in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat
voor een summa van een hondert en vijftig gulden vrij gelt, waervan sij comparanten bekenden den
laatsten met den eersten penning voldaan en betaalt te sijn. Oversulx wegens de gelibelleerde
cooppenningen ten vollen deden quiteren maar ook in en mits desen in optima juris forma van gemelde
hooyland doende cessie, transport en overdragt aan ende ten erfelijken profijte van de coperen overgemeld
en derselver erven. Haar comparanten ende derselver erven van het verkofte onterven ende de coperen met
de haeren 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 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 edog geen cachet hebbende door mij verwalter richter op derselver
versoek mede voor haer gesegelt.
Actum Goor den 19 maert 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Hendrik ter Haar voor hem selfs en de rato caverende voor sijn
indispositie absente huisvrouwe Tonnisken ter Haar ende deselver mede erfgenamen van wijlen Berent
Gelkink. Ende bekende hij comparante hoe dat gemelde wijlen Berent Berentsen Gelkink op den 20
september 1750 volgens coopbrief daarvan opgericht, heeft verkoft aan Jan en Fenneken Elkink
eheluiden, desselfs eygen toebehorende vrije en allodiale, exempt heeren lasten, halve
Vennebekskamp genaamt in sijn bekende bepalinge in de boerschap Stokkum gelegen. En sulx met
derselver lusten en lasten, voor de summa van drie hondert car. gulden vrij gelt welke door de coperen
ten vollen ende te danke sijn voldaan ende betaalt. Oversulx hij comparant wegens de gelibelleerde
cooppenningen ten vollen dede quiteren voor hem ende derselver mede erfgenamen van wijlen Berent
Berentsen Gelkink en hun erven en van het verkofte doende landcedelijke cessie, transport ende overdragt
mits desen ende deselve daar van onterven ende de coperen gemeld daar wederom aenerven. 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 richte voorn. dese
getekent en gesegelt gelijk den comparant dese ook mede heeft getekent, edog geen cachet hebbende door
mij verwalter richter op derselver versoek mede voor hem gesegelt.
Actum Goor den 21 maart 1757.
Copia
Ik Gerrit Willem Stork gesubstitueerde verw. rigter des land gerichts Oldensaal certificere bij desen dat
voor mij en keurnoten Arent Bentink en Jan Welink gecompareerd is de hr. Hendrik Jan Bos als verw.
landrentmr. van Twenthe en gecommitteerde van Markel, verklarende in dese sijn qualiteit te constitueren
en magtig te maken, sulks doende kragt deses, zijne mede gecommitteerden in die markte de rentmr.
Jan Hendrik Gorkink en Coenraad ter Zwaak; ten einde om mede uit des comparants naame voor het
weled. gerigte van Kedingen de landzedelijke cessie, transport ende overdragt te doen aen alle de geene
welke eenige gemeene markengronden finaal gekoft en ten vollen betaalt hebben. Onder belofte en
verband als regten. Des ten oorkonde hebbe ik als verw. rigter voorn. dese eygenhandig getekent en
gesegelt.
Binnen Oldensaal den 11 maart 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn de edele Jan Hendrik Gorkink en Coenraad ter Swaak deselve
mede als gevolmagtigdens van de heer Hendrik Jan Bos richter tot Endscheide, luid procuratie van den 11
deser maend maert 1757 voor de ed. Gerrit Willem Stork gesubstitueerde verwalter richter tot Oldensaal

en ceurnoten, op haer tot het passeren deses mede gepasseert, deselve in judicio gesien, gelesen en van
waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerigts geregisteerd; te samen in qualiteit als
gecommitteerdens van de Goedheeren van Marculo. En bekenden volgens publicqe verkopinge in dato
den 2 nov. 1753 in optima juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende kragt
deses, een hoek grasgond uit de gemeente en markte van Marculo onder desen gerichte van Kedingen
in sijn bekende bepalinge gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijken profijte van de coper Albert
Lucas en derselver erfgenamen voor een somma van drie en sestig car. gulden vrij gelt, waervan sij
comparanten bekenden den laatsten met den eersten penning deger en wel voldaen en betaalt te sijn.
Oversulx comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, hun principalen
de Goedheeren van de markte van Marculo en derselver erfgenamen van het verkofte onterven ende de
coper met de sijne daer wederom aenerven 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 erfcoops recht is. S.A.L.
In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten in hun voorschr.
qualiteit getekent en gesegelt.
Actum Goor den 21 maert 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn de edele Jan Hendrik Gorkink en Coenraad ter Swaak deselve
mede als gevolmagtigdens van de heer Hendrik Jan Bos richter tot Endscheide, luid procuratie op den 11
deser maand maart 1757 voor de ed. Gerrit Willem Stork gesubstitueerde verwalter richter van Oldensaal
en ceurnoten, op haar tot het passeren deses mede gepasseert, deselve in judicio gesien, gelesen en van
waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregisteert; te samen in qualiteit als
gecommitteerdens van de Goedheeren van Marculo. En bekenden volgens publicqe verkopinge in dato
den 2 nov. 1753 in optima juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende kragt
deses, een hoek grasgrond uit de gemeente en markte van Marculo onder desen gerichte van Kedingen
in sijn bekende bepalinge gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijke profijte van de coperen Gerrit
Krajensank, desselfs huisvrouw Fenneken Sweers en derselver erfgenamen voor een summa van
negen en negentig car. gulden vrij gelt en vijftien stuivers vrij gelt, waervan sij comparanten bekenden
den laatsten met den eersten penning deger en wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx comparanten
wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, hun principalen de Goedheeren van de
markte van Marculo en derselver erfgenamen van het verkofte onterven ende de coper met de sijne daer
wederom aenerven 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 erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde
hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten in hun voorschr. qualiteit getekent en
gesegelt.
Actum Goor den 21 maert 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn de edele Jan Hendrik Gorkink en Coenraad ter Swaak deselve
mede als gevolmagtigdens van de heer Hendrik Jan Bos richter tot Endscheide, luid procuratie op den 11
deser maand maart 1757 voor de ed. Gerrit Willem Stork gesubstitueerde verwalter richter van Oldensaal
en ceurnoten, op haar tot het passeren deses mede gepasseert, deselve in judicio gesien, gelesen en van
waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregisteert; te samen in qualiteit als
gecommitteerdens van de Goedheeren van Marculo. En bekenden volgens publicqe verkopinge in dato
den 2 nov. 1753 in optima juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende kragt
deses, een hoek veldgrond uit de gemeente en markte van Marculo onder desen gerichte van Kedingen in
sijn bekende bepalinge gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijken profijte van de coperen Dijk
Jan, desselfs huisvrouwe Geesken Gerritsen en erfgenamen voor een summa van twee hondert drie
en dartig car. gulden en twee st vrij gelt, waervan sij comparanten bekenden den laatsten met den eersten

penning deger en wel voldaen en betaalt te sijn. Oversulx comparanten wegens gelibelleerde
cooppenningen ten vollen deden quiteren, haer principalen de Goedheeren van de markte van Marculo en
derselver erven van het verkofte onterven ende de coperen gemelt met de haeren daar wederom aenerven
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 erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verw.
richter voorn. dese nevens de comparanten in hun voorschr. qualiteit getekent en gesegelt.
Actum Goor den 21 maert 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn de edele Jan Hendrik Gorkink en Coenraed ter Swaak deselve
mede als gevolmagtigers van de heer Hendrik Jan Bos richter tot Endscheide, luid procuratie op den 11
deser maand maart 1757 voor de ed. Gerrit Willem Stork, gesubstitueerde verwalter richter tot Oldensaal
en ceurnoten, op haer tot het passeren deses mede gepasseert deselve in judicio gesien, gelesen en van
waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregisteert; te samen in qualiteit als
gecommitteerdens van de Goedheeren van Marculo. En bekenden volgens publycqe verkopinge van den
2 november 1753 in optima juris forma verkoft, gecedeeert ende getransporteert te hebben, sulx doende
kragt deses, een hoek groengrond uit de gemeente en markte van Marculo onder desen gerichte van
Kedingen in sijn bekenden bepalinge gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijken profijte van de
coperen Berent Dijkink, desselfs huisvrouwe Johanna Key en derselver erven voor een summa van
drie en sestig car. gulden en vijff stuivers en vier penn. vrij gelt, waervan sij comparanten bekenden
den laatsten met den eersten penning deger en wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx comparanten
wegens gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haer principalen de Goedheeren van de
markte van Marculo en derselver erven van het verkofte onterven ende de coperen gemelt met de haeren
daar wederom aenerven 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 erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids
oirconde hebbe ick verw. richter voorn. dese nevens de comparanten in hun voorschr. qualiteit getekent en
gesegelt.
Actum Goor den 21 maert 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn de edele Jan Hendrik Gorkink en Coenraed ter Swaak deselve
mede als gevolmagtigers van de heer Hendrik Jan Bos richter tot Endscheide, luid procuratie op den 11
deser maand maart 1757 voor de ed. Gerrit Willem Stork, gesubstitueerde verwalter richter tot Oldensaal
en ceurnoten, op haer tot het passeren deses mede gepasseert deselve in judicio gesien, gelesen en van
waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregisteert; te samen in qualiteit als
gecommitteerdens van de Goedheeren van Marculo. En bekenden volgens publycqe verkopinge van den
2 november 1753 in optima juris forma verkoft, gecedeeert ende getransporteert te hebben, sulx doende
kragt deses, een hoek groengrond uit de gemeente en markte van Marculo onder desen gerichte van
Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen. Ende dat aan handen ende ten erffelijken profijte van de
coperen Jan Hidder, desselfs huisvrouw Aeltjen Cuipers en derselver erven voor een summa van twee
hondert een en veertig car. gulden en tien st. vrij gelt, waervan sij comparanten bekenden den laatsten
met den eersten penning deeger en wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx comparanten wegens
gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haer principalen de Goedheeren van de markte
van Marculo en derselver erven van het verkofte onterven ende de coperen gemelt met de haeren daar
wederom aenerven 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 erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde
hebbe ick verw. richter voorn. dese nevens de comparanten in hun voorschr. qualiteit getekent en gesegelt.
Actum Goor den 21 maert 1757.

Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn de edele Jan Hendrik Gorkink en Coenraed ter Swaak deselve
mede als gevolmagtigers van de heer Hendrik Jan Bos richter tot Endscheide, luid procuratie op den 11
deser maand maart 1757 voor de ed. Gerrit Willem Stork, gesubstitueerde verwalter richter tot Oldensaal
en ceurnoten, op haer tot het passeren deses mede gepasseert deselve in judicio gesien, gelesen en van
waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregisteert; te samen in qualiteit als
gecommitteerdens van de Goedheeren van Marculo. En bekenden volgens publycqe verkopinge van den
2 november 1753 in optima juris forma verkoft, gecedeeert ende getransporteert te hebben, sulx doende
kragt deses, een hoek groengrond uit de gemeente en markte van Marculo onder desen gerichte van
Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijken profijte van de
coperen Jan Nijland, desselfs huisvrouwe Jenneken Baen en derselver erven voor een summa van een
hondert twee en veertig gulden en sestien stuivers vrij gelt, waervan sij comparanten bekenden den
laatsten met den eersten penning deeger en wel voldaen en betaalt te sijn. Oversulx sij comparanten
wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, hun principalen de Goedheeren van de
markte van Marculo en derselver erven van het verkofte onterven ende de coperen gemeld met de haeren
daar wederom aenerven 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 erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids
oirconde hebbe ick verw. richter voorn. dese nevens de comparanten in hun voorschr. qualiteit getekent en
gesegelt.
Actum Goor den 21 maert 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn de edele Jan Hendrik Gorkink en Coenraed ter Swaak deselve
mede als gevolmagtigers van de heer Hendrik Jan Bos richter tot Endscheide, luid procuratie op den 11
deser maand maart 1757 voor de ed. Gerrit Willem Stork, gesubstitueerde verwalter richter tot Oldensaal
en ceurnoten, op haer tot het passeren deses mede gepasseert deselve in judicio gesien, gelesen en van
waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregisteert; te samen in qualiteit als
gecommitteerdens van de Goedheeren van Marculo. En bekenden volgens publycqe verkopinge van den
2 november 1753 in optima juris forma verkoft, gecedeeert ende getransporteert te hebben, sulx doende
kragt deses, een perceel van de gemeente uit de markte van Marculo het Kreyeler genaamt onder
desen gerichte van Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijken
profijte van de coperen Jan Nijland en desselfs huisvrouwe Jenneken Baen ende Jan Struik en
desselfs huisvrouwe Jenneken Teunissen Struik en hun beider erven voor een summa van vijfhondert
en veertien gulden en tien stuivers vrij gelt, waervan sij comparanten bekenden den laatsten met den
eersten penning deeger en wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx comparanten wegens gelibelleerde
cooppenningen ten vollen deden quiteren, haer principalen de Goedheeren van de markte van Marculo en
derselver erven van het verkofte onterven ende de coperen gemelt met de haeren daar wederom aenerven
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 erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verw.
richter voorn. dese nevens de comparanten in hun voorschr. qualiteit getekent en gesegelt.
Actum Goor den 21 maert 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn de edele Jan Hendrik Gorkink en Coenraed ter Swaak deselve
mede als gevolmagtigers van de heer Hendrik Jan Bos richter tot Endscheide, luid procuratie op den 11
deser maand maart 1757 voor de ed. Gerrit Willem Stork, gesubstitueerde verwalter richter tot Oldensaal
en ceurnoten, op haer tot het passeren deses mede gepasseert deselve in judicio gesien, gelesen en van
waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregisteert; te samen in qualiteit als

gecommitteerdens van de Goedheeren van Marculo. En bekenden volgens publycqe verkopinge van den
2 november 1753 in optima juris forma verkoft, gecedeeert ende getransporteert te hebben, sulx doende
kragt deses, een hoek veldgrond uit de gemeente en markte van Marculo onder desen gerichte van
Kedingen in sijn bepalinge gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijken profijte van de coperen
Berent Vossebelt en desselfs huisvrouwe Hendrikjen Oinks en derselver erven en wel voor een summa
van een hondert en tien car. gulden en tien stuivers en vier penn. vrij gelt. Waervan sij comparanten
bekenden den laatsten met den eersten penning deeger en wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx
comparanten wegens gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haer principalen de
Goedheeren van de markte van Marculo en derselver erven van het verkofte onterven ende de coperen
gemelt met de haeren daar wederom aenerven 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 erfcoops recht is. S.A.L.
In waerheids oirconde hebbe ick verw. richter voorn. dese nevens de comparanten in hun voorschr.
qualiteit getekent en gesegelt.
Actum Goor den 21 maert 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn de edele Jan Hendrik Gorkink en Coenraed ter Swaak deselve
mede als gevolmagtigers van de heer Hendrik Jan Bos richter tot Endscheide, luid procuratie op den 11
deser maand maart 1757 voor de ed. Gerrit Willem Stork, gesubstitueerde verwalter richter tot Oldensaal
en ceurnoten, op haer tot het passeren deses mede gepasseert deselve in judicio gesien, gelesen en van
waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregisteert; te samen in qualiteit als
gecommitteerdens van de Goedheeren van Marculo. En bekenden volgens publycqe verkopinge van den
2 november 1753 in optima juris forma verkoft, gecedeeert ende getransporteert te hebben, sulx doende
kragt deses, drie parcelen groengrond uit de gemeente en de markte van Marculo onder desen gerichte van
Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijken profijte van de
coper Jan Swiers en derselver erven, te samen voor een summa van agt en vijftig car. gulden en ses
stuivers vrij gelt, waervan sij comparanten bekenden den laatsten met den eersten penning deeger en wel
voldaan en betaalt te sijn. Oversulx comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden
quiteren, hun principalen de Goedsheeren van de markte Marculo en derselver erven van het verkofte
onterven ende de coper met de sijne daar wederom aenerven 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 verw. richter voorn. dese nevens de
comparanten in hun voorschr. qualiteit getekent en gesegelt.
Actum Goor den 21 maert 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn de edele Jan Hendrik Gorkink en Coenraed ter Swaak deselve
mede als gevolmagtigers van de heer Hendrik Jan Bos richter tot Endscheide, luid procuratie op den 11
deser maand maart 1757 voor de ed. Gerrit Willem Stork, gesubstitueerde verwalter richter tot Oldensaal
en ceurnoten, op haer tot het passeren deses mede gepasseert deselve in judicio gesien, gelesen en van
waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregisteert; te samen in qualiteit als
gecommitteerdens van de Goedheeren van Marculo. En bekenden volgens publycqe verkopinge van den
2 november 1753 in optima juris forma verkoft, gecedeeert ende getransporteert te hebben, sulx doende
kragt deses, een parceel grasgrond uit de gemeente en markte van Marculo onder desen gerichte van
Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijken profijte van de
coperen Hendrik Bussink en dessselfs huisvrouwe Jenneken Sandermans en derselver erven voor een
summa van drie hondert en vier car. gulden en tien st. vrij gelt, waervan sij comparanten bekenden den
laatsten met den eersten penning deeger en wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx comparanten wegens
de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, hun principalen de Goedsheeren van de

markte Marculo en derselver erven van het verkofte onterven ende de coper met de sijne daar wederom
aenerven 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 verw. richter voorn. dese nevens de comparanten in hun voorschr. qualiteit getekent en gesegelt.
Actum Goor den 21 maert 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn de edele Jan Hendrik Gorkink en Coenraed ter Swaak deselve
mede als gevolmagtigers van de heer Hendrik Jan Bos richter tot Endscheide, luid procuratie op den 11
deser maand maart 1757 voor de ed. Gerrit Willem Stork, gesubstitueerde verwalter richter tot Oldensaal
en ceurnoten, op haer tot het passeren deses mede gepasseert deselve in judicio gesien, gelesen en van
waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregisteert; te samen in qualiteit als
gecommitteerdens van de Goedheeren van Marculo. En bekenden volgens publycqe verkopinge van den
2 november 1753 in optima juris forma verkoft, gecedeeert ende getransporteert te hebben, sulx doende
kragt deses, een parceel grasgrond uit de gemeente en markte van Marculo onder desen gerichte van
Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijken profijte van de
coperen Willem Schrijver en desselfs huisvrouwe Hendrina Rietmans en derselver erven voor een
summa van twee hondert en drie en seventig car. gulden vrij gelt, waervan sij comparanten bekenden
den laatsten met den eersten penning deger en wel voldaen en betaalt te sijn. Oversulx comparanten
wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, hun principalen de Goedsheeren van
de markte Marculo en derselver erven van het verkofte onterven ende de coper met de sijne daar wederom
aenerven 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 verw. richter voorn. dese nevens de comparanten in hun voorschr. qualiteit getekent en gesegelt.
Actum Goor den 21 maert 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn de edele Jan Hendrik Gorkink en Coenraed ter Swaak deselve
mede als gevolmagtigers van de heer Hendrik Jan Bos richter tot Endscheide, luid procuratie op den 11
deser maand maart 1757 voor de ed. Gerrit Willem Stork, gesubstitueerde verwalter richter tot Oldensaal
en ceurnoten, op haer tot het passeren deses mede gepasseert deselve in judicio gesien, gelesen en van
waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregisteert; te samen in qualiteit als
gecommitteerdens van de Goedheeren van Marculo. En bekenden volgens publycqe verkopinge van den
2 november 1753 in optima juris forma verkoft, gecedeeert ende getransporteert te hebben, sulx doende
kragt deses, een hoek groengrond uit de gemeente en markte van Marculo onder desen gerichte van
Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijken profijte van de
cooper Broek Jan en derselver erven voor een summa van twee hondert en vijff car. gulden en vijff
stuiver vrij gelt waervan sij comparanten bekenden den laatsten met den eersten penning deeger en wel
voldaan en betaalt te sijn. Oversulx comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden
quiteren, hun principalen de Goedsheeren van de markte Marculo en derselver erven van het verkofte
onterven ende de coper met de sijne daar wederom aenerven 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 verw. richter voorn. dese nevens de
comparanten in hun voorschr. qualiteit getekent en gesegelt.
Actum Goor den 21 maert 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Dam en desselfs huisvrouwe Janna Dam marito tutore in de

boerschap Overloo onder het schoutampt Colmschate wonende. De welke bekenden ende verklaerden in
optima juris forma, ingevolge coopzedule in dato den 8 febr. deses jaers 1757 daervan opgericht, verkoft,
gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, desselfs eygen toebehorende en
van hun voorouderen aangeerfde vrije en allodiale derde part in een hooymaate het Bekslag genaamt in
het geheel groot twee dagwerken en waervan de de twee derde parten de coperen naegenoemt is
toebehorende in het Elsenerbroek tusschen Jan Mensink en Rotmans landen in haar bekende bepalinge
onder desen gerichte van Kedingen gelegen. En sulx met derselver lusten en lasten, recht en
geregtigheden, aan handen ende ten erffelijken profijte van de coperen Harmen Jansen ter Steege of
Bredde Harmen genaamt en desselfs huisvrouwe Maria Rasschen en derselver erfgenamen voor een
somma van een hondert car. gulden vrij gelt, waervan sij comparanten bekenden den eersten met den
laatsten penning deeger en wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx wegens de gelibelleerde
cooppenningen ten vollen deden quiteren, haer en derselver erven van het verkofte derde part onterven
ende de coperen gemeld met de haeren daar wederom aenerven bij desen. Met beloften om dese erfcoop,
cessie en transport ten allen tijde 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 mede hebben getekent, edog geen cachet hebbende door mij
verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 3 april 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn de wel edele heeren Hendrik Jan Bos richter tot Endscheide en Wolter
Pothoff secretaris der stad Goor, in qualiteit als commissarien over den boedel van wijlen den Hoog Wel
Geb Gestr Heer Joan Philip Christoffer Baron van Keppel in leven Heere van het Stoevelaar. De
welke bekenden ende verklaerden hoe dat de ed. G.J.H. Weerman in Goor bij gerichtelijke distractie op
den 4 januar 1743 uit gemelde boedel heeft aangekoft dat van Gerrit Reints voor de somma van
seventig car. gulden en de Schollerije voor de somma van vijftig gulden beide in de boerschap Harke
onder desen gerichte van Kedingen in hun bekende bepalinge staande en gelegen en dat met derselver
lusten en lasten. Dat de cooppenningen van dien de heeren comparanten ten vollen ende te danke sijn
voldaan ende betaalt. Oversulx wegens de gelibelleerde cooppenningen niet alleen ten vollen deden
quiteren maar ook het gemelte gekofte in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen, mits
desen aan ende ten erffelijken profijte van de coper G.J.H. Weerman voorn. en desselfs huisvrouwe
Helena Knape en derselver erfgenamen, comparanten haer en een yegelijk daarvan ontervende ende de
coperen daar wederom aenervende. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde 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 weled heer secretaris Wolter Pothoff in
voorschr. qualiteit en als door de weled heer Hendrik Jan Bos gequalificeert sijnde mede voor sijn weled
te tekenenen te zegelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 14 april 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Maria ten Clooster weduwe van wijlen Willem ten Geusendam
voor haar selfs en als wettige voogdesse van haar minderjarige kinderen, haar zoon Hendrik ten
Geusendam in desen geassisteert met Albert Houtman als haar hiertoe verkoren en toegelaten mombaer;
voorts Albert Hoffmeyer als mombaer van voorschr. minderjarige zoon, sijnde desselfs mede mombair,
als mede de meerderjarige zoon Jan ten Geusendam en dan nog Gerrit Landever in huwelijk
hebbende Berendina ten Geusendam thans in het craambed sijnde en dus daarvoor de rato caverende;
voordragende hoe dat sij comparante en mombaeren voorschr. uit kragte van een qualificatie van sijn
Hoog Geb Gestr den Heer Graaff Bentinck landdrost van de Twenthe in dato den 9 maey 1752 verkregen,
op den 24 dito maey 1752 tot dempinge van gemene boedelschulden van de ed. Gabriel Weerman en

desselfs huisvrouw Catharina Johanna Travest hebben genegotieert een capitale summa van seven
hondert car. gulden en daarvoor verbonden tot onderpand gesteld het plaasjen den Wildeman met alle
daartoe specterende pertenentien als huis, hoff, land en wat verder daar bij behoort in het Carspel van
Goor gelegen. Relatio tot het prothocoll van hypothecatien deses gerichts no 1 fol 256 en 257. Dat
bovendien soo wegens interesse van voorschr. capitaal als ontfangen penningen nog aan gemelde G.
Weerman en huisvrouw C.J. Travest tot dato schuldig sijnde de somma van een hondert en vijftig car.
gulden, dus te samen de somma van agt hondert en vijftig car. gulden. Dat daarvoor door middelen
rechtens souden worden geconvenieert ende aengesproken ende dus tot vergoeding van costen en geheele
ruime te rade sijn geworden gemelde plaasjen en goed de Wildeman genaamt als huis, hoff, land en
wat verder daarbij gehoort niets exempt voor voorschr. agt hondert en vijftig gulden en in voldoeninge van
deselve te verkopen, te cederen ende te transporteren, sulx doende in en mits desen, haar ende ten
erffelijken profijte van gemelde Gabriel Weerman burgermr. der stad Delden en desselfs huisvrouw
Catharina Johanna Travest en derselver erfgenamen. Oversulx comparanten wegens de gelibelleerde
cooppennuinhgen ten vollen deden quiteren, haar en derselver erfgenamen en pupil van het verkofte
plaasjen Wildeman genaamt onterven ende de coperen meergemeld en derselver erven daar wederom
aenerven bij desen. Met beloften om desen erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan
wagten en waeren voor alle evictie op ende aenspraeke als erfcoops recht is. Voorts verklaerden de
comparanten aan gemelde Weerman en huisvrouw verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx
doende te gelijk bij desen, de vrugten en gewassen op meergemelde plaasjen staande, als mede twee
koebeesten als een roode oud ses jaer en een swart spreeuwelde oud een en een half jaar, mits daar tevens
betalende de heeren lasten wat namen mogten hebben, als mede de pretensien van Hendrik Meyerink en
proc. Christoffer Hulsken waer vooral reeds ... sijn geweest en aan de erfgenamen van de wed. Henders
Jalink f 3-11. Alles sonder arg ofte list en in waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
getekent en gesegelt gelijk de comparanten dese ook mede hebben getekent of gehandmerkt, edog geen
cachet hebbende door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 26 april 1757.
Copia
Wij Burgermeesteren, Schepenen ende Raaden der stad Deventer doen cond en certificeren mits desen dat
voor onssen mede radesvriend de heere Hendrik Gerhard Jordens persoonlijk gecompareerd ende
erschenen is vrouwe Helena van Eyll weduwe van wijlen den burger leutenant Geerlich Ribbius
secretario ufra saripto tutore. De welke bekende in de beste en bestendigste forma regtens te constitueren
en volmagtig te maeken, sulx doende in en mits desen, Adolph Quak custos te Markel om uit
comparantes name te compareren voor het ed. gerichte van Kedingen ende aldaar te bekennen voldaan te
weesen van sodane vijff en twintig hondert car. guldens als waer voor de constituente aan Jan Smits te
Markel, ingevolge accoord van den 24 december 1756, het huis en landerijen het Leuink genaamt heeft
overgelaten en vervolgens naar stijl en constume locaal cessie, transport en overdragt te doen en aan
voorn. Jan Smits en sijne erfgenamen van het gemelde huis en landerien het Leuink genaamt, daervan
afstand te doen en soo als rechtens en gewoonte is en verder daar in alles te doen ende te verrigten wat der
saaken nooddruft sal komen te vereischen en sij constituante selve present sijnde soude kunnen mogen en
moeten doen, ofschoon ook nader en specialer last als in desen uitgedrukt mogte worden gerequireerd. De
welke sij aen den geconstitueerden wel uitdrukkelijk wilde hebben verleent en mede gegeven. Alles met
belofte van goedkeuringe en schadelooshoudinge en alle andere clausulen regtens daertoe staande. Sonder
argelist en in kennisse der waerheid hebben sij dese met onser stads secreetzegel en de subscriptie van een
onser secretarissen laten bekragtigen.
Actum Deventer den 3 may 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Adolph Quak custos tot Marculo in qualiteit als volmagtiger van
mevrouw Helena van Eyll wed. van wijlen de heer burger lieutenant Geerlich Ribbius, tot Deventer

wonende luid volmagt op den 3 april deses maand may 1757 voor de Hoog Achtb. Burgermeesteren,
Schepenen ende Raaden der stad Deventer op comparant ad hune actum debite gepasseerd, deselve in
judicio gesien, gelesen en van waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts
geregistreert. Uit kragte van de welke hij comparant namens sijn principalinne bekende ende verklaerde
volgens coopzedul in dato den 24 december 1756 daarvan opgericht in optima juris forma verkoft,
gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende kragt deses, sijns comparants principalinne
eygendoemelijke huis en landerijen het Leunk genaamt binnen Marculo in hun bekende limiten en
bepalinge staande en gelegen; met derselver lusten en lasten, recht en gerechtigheden. Ende dat aan
handen ende ten erffelijken profijte van de coper Jan Smits en derselver erven voor een summa van vijff
en twintig hondert car. gulden, segge f 2500 vrij gelt, waervan hij comparant bekende den eersten met
den laatsten penning aan sijn voorn. sijn principalinne ten genoegen voldaen en betaalt te sijn. Oversulx
comparant wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen dede quiteren, sijn principalinne en erven
van het verkofte huis en landerijen het Leunk genaamt onterven en de coper genoemt met de sijne daar
wederom aenerven 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 nevens den comparant is sijn voorschr. qualiteit getekent en
gesegelt.
Actum Goor den 6 may 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Jan Smitt van Marculo. De welke bekende ende verklaerde volgens
conditien en voorwaarden in dato den 16 maert 1757 daarvan opgericht, in optima juris forma verkoft,
gecedeert ende getransporteerd te hebben, sulx doende kragt deses, desselfs eygendoemelijke stukke
bouwland groot ongeveer een half mudde gesaay in den Castelein tusschen de landen van Arent
Wensink en de coperen naegenoemt en met den einde aan den gemeenen weg in de markte van Marculo
onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen; sijnde vrij en allodiael exempt heeren lasten en
jaerlixe verpondinge en contributie ad 14 stuivers ofte soo veel meerder of minder als daar op door de
Staten dese provincie in het vervolg sal worden gestelt, met derselver verdere recht en gerechtigheden.
Ende dat aan handen ende ten erffelijken profijte van de coperen Hendrik Berentsen of Haller, desselfs
huisvrouwe Harmina Broekink en derselver erven en dat voor een summa van twee hondert en
tagentig car. gulden vrij gelt waervan hij comparant bekende den laasten met den eersten penning deeger
en wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen dede
quiteren, hem en derselver erven van het verkofte onterven ende de coperen met de haeren daar wederom
aenerven 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 erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick
verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt gelijk de comparant dese ook mede heeft getekent en
door mij verwalter richter op desselfs versoek mede voor hem gesegelt.
Actum Goor den 6 may 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Jan Smitt van Marculo. De welke bekende ende verklaerde volgens
conditien en voorwaerden in dato den 10 maart 1757 daarvan opgericht, in optima juris forma verkoft,
gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende kragt deses, desselfs eygendoemelijke stukke
bouwland groot ongeveer een half mudde gesaay den Lagen Castelein genaamt tusschen de landen van
Elkink en Welmers in de markte van Marculo onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen;
sijnde vrij en allodiael exempt heeren lasten en jaerlixe verpondinge en contributie ad sestien stuivers ofte
soo veel meerder of minder als daarop door de Staaten deser provincie in het vervolg sal worden gesteld
en met derselver recht en geregtigheden. Ende dat aan handen ende ten erffelijken profijte van de coperen
Arent Wensink, desselfs huisvrouwe Janna Smits en derselver erven en dat voor de summa van twee

hondert en tagentig car. gulden vrij gelt, waervan hij comparant bekende den laatsten met den eersten
penning deeger wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen
dede quiteren, hem en derselver erven van het verkofte onterven ende de coperen met de haeren daar
wederom aenerven 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 erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde
hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt gelijk de comparant dese ook mede heeft
getekent en door mij verwalter richter op desselfs versoek mede voor hem gesegelt.
Actum Goor den 6 may 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Jan Smitt van Marculo. De welke bekende ende verklaerde volgens
conditien en voorwaerden in dato den 10 maart 1757 daarvan opgericht, in optima juris forma verkoft,
gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende kragt deses, desselfs eygendoemelijke stukke
bouwlant groot drie schepel gesaay het het Halve Dwars stukke genaamt tusschen de landen van Jan
Arentsen, Hendrik Oinks en Harmen Kusbelt in den Dorper Esch van Marculo onder desen gerichte van
Kedingen kennelijk gelegen; sijnde vrij en allodiael exempt heeren lasten en jaerlixe verpondinge en
contributie van eenen gulden ofte soo veel meerder of minder als daarop door de Staaten deser provincie
in het vervolg sal worden geset; gaande de weg nae voorschr. land als vanouds over de landen van den
Oldenhoff en Jan Arentsenen en verder met derselver recht en geregtigheden. Ende dat aan handen ende
ten erffelijken profijte van de cooper Hendrik Loos en derselver erven en wel voor de somma van vier
hondert en sestig car. gulden vrij gelt waervan hij comparant bekende den eersten met den laatsten
penning deeger wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx comparant wegens de gelibelleerde
cooppenningen ten vollen dede quiteren, hem en derselver erven van het verkofte onterven ende de coper
met de sijne daar wederom aenerven 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 erfcoops recht is. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt gelijk de comparant dese
ook mede heeft getekent en door mij verwalter richter op desselfs versoek mede voor hem gesegelt.
Actum Goor den 6 may 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Jan Smitt van Marculo. De welke bekende ende verklaerde volgens
conditien en voorwaerden in dato den 10 maart 1757 daarvan opgericht, in optima juris forma verkoft,
gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende kragt deses, desselfs eygendoemelijke stuk
hooyland sijnde een geregte derde part van het soogenaamde Looslag tusschen de hooylanden van
Hendrina Montenij ende de coper naegenoemt aan den Markeler dijk in de markte van Marculo onder
desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen; sijnde vrij en allodiael exempt heeren lasten soo daarop
van ouds gestaan hebben en geregtigheden. Ende dat aan handen ende ten erffelijken profijte van de coper
Jan Broekink nu Swiers en derselver erven en wel voor de somma van agt hondert en sestig car.
gulden vrij gelt, waervan hij comparant bekende den laatsten met den eersten penning deger wel voldaan
en betaalt te sijn. Oversulx comparant wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen dede quiteren,
hem en derselver erven van het verkofte onterven ende de coper met de sijne daar wederom aenerven 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 erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voorn. dese getekent en gesegelt gelijk de comparant dese ook mede heeft getekent en door mij
verwalter richter op desselfs versoek mede voor hem gesegelt.
Actum Goor den 6 may 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Berent Jan Knape en Jan Coenderink persoonlijk

gecompareerd ende erschenen sijn Evert Heuvell en desselfs huisvrouw Jenneken Plasmans marito
tutore. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge coopbrieff in dato den 9 deser maand may daarvan
opgericht, in optima juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende kragt
deses, haar eygen toebehorende halve kamp den Roosenkamp genaamt, sijnde vrij en allodiael sonder
eenig beswaar exempt nogtans de ordinaris heeren lasten en jaerlixe uitgang van vijftien stuivers wasgelt
aan de kerke van Marculo en de halfscheid der jaerlixe hoenders soo in den gehelen kamp, waervan de
andere halfscheid Jan Greven is toebehorende, staan den Hoff te Goor te betalen, mitsgaders met het
maeken en onderhoud van de halve vrugt of tuin langs de smalle steege en waarvan Jan Greven de andere
halfscheid moet maken, beginnende aan het land van Jan Lodewijk tot aen SmitJans stege, gemelde halve
camp aen de oostsijde langs Gerhardus Gorkink sijn gaarden en aan de zuidzijde bij langs Jan Greven sijn
land aan den smallen kerkdijk in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen kennelijk
gelegen en waar nae toe de weg eindens voor Jan Greven land heen is staande ende sulx met derselver
verdere lusten en lasten, recht en geregtigheden. Ende dat aan handen ende ten erffelijke profijte van de
coperen Jan Bungeler of Rensink, desselfs huisvrouwe Henrica Sigger en derselver erven voor een
summa van twee hondert negentig car. gulden vrij gelt, waervan sij comparanten bekenden den laatsten
met den eersten penning aan haar deger en wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx wegens de
gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haar en derselver erven van gemelde halve
Roosenkamp onterven ende de coperen met de haeren daer wederom aenerven 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
getekent en gesegelt gelijk de comparanten dese ook mede hebben getekent, edog geen cachet hebbende
door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 10 may 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Berent Jan Knape en Gerrit ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Straateman en desselfs huisvrouwe Aaltjen Dijkink marito
tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden volgens coopbrieff in dato den 26
november 1756 daar van opgericht, in optima juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te
hebben, sulx doende kragt deses, haer eygendoemelijke vierde part hooylant in het soogenaemde
Helmigs slag met derselver lusten en lasten wat naam ook mogten hebben, tusschen de aanparten van
Meenderink en Snel in sijn bekende bepalinge in de markte van Marculo onder desen gerichte van
Kedingen gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijken profijte van de coperen Derk Hendrik Snel,
desselfs huisvrouw Elisabeth van Otterbeek en derselver erven en wel voor een somma van een
hondert en vijftig car. gulden vrij gelt waervan sij comparanten bekenden den laatsten met den eersten
penning deeger en wel voldaen en betaalt te sijn. Oversulx comparanten wegens de gelibelleerde
cooppenningen ten vollen deden quiteren, haer en erven van het verkofte onterven ende de coperen
gemeld met de haaren daer wederom aenerven 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 erfcoops recht
is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de ed. Jurriaen Jalink als
door comparanten schrijvens onervaren sijnde en geen zegel gebruikende in judicio gequalificeert voor
haer te tekenen en segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 11 may 1757.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Berent Jan Knape persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Henrik Henriksen sijnde sijn huisvrouw Aeltjen Jansen door de
hand des Heeren thans van haar kennisse berooft; voorts erschenen Hendrik Jansen (Roessink) en
Aeltjen Henriksen eheluiden marito tutore, dogter en schoonzoon van de eerste comparant, te samen op
het soogenaamde Doctors plaatsjen aan de Borkel in de boerschap Elsen gelegen wonende en welke bij
huwelijksvoorwaerden in dato den 1 may 1756 wel aan de laatstgenoemde is overgegeven, mits de ouders

onderhoudende ende de schulden betalende. Soo bekennen sij comparanten te samen en yeder in het
bijsonder wegens opgenomen en te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen
aan Jan Struik en desselfs huisvrouwe Jenneken Teunissen Struik op de Langestraate onder Holten
wonende off derselver erven, een capitaele summa van twee hondert car. gulden ad 20 stuivers het
stukke geemployeert ende gebruikt tot afbetalinge van een restant somma van drie hondert car. gulden
waarmede comparanten gemelde caterstede op den 7 may 1730 volgens acte van hypothecatie ter profijte
van Albert Eekels en Egbert Meerman is beswaert geworden en op heeden aan Jannes Meerman als
houder dier acte wederom gegeven en voldaan. Welke capitaele somma ad twee hondert gulden sij
comparanten voorn. beloven jaerlix te verrenten met drie en een halve gulden van het hondert, edog
wanneer de rente het eene jaar uit het andere niet worden gehouden, soo sullen gemelte capitael tegen vier
ten hondert verinteressen en waervan het eerste jaer interesse sal verschenen sijn als huiden over een jaar
en soo voorts van jaar tot jaar en effectuele aflosse toe. Waervan de opsage ten wedersijden gereserveert
blijft mits een half jaar voor de verschijnsdag werde aangekondigt. Voor welke capitale somma en daarop
te verlopen interessen comparanten te samen en yder in het bijsonder verbinden haare personen en
goederen en tot een speciaal hypotheecq en onderpand daarvoor stellende, mits desen verbindende haer
eygendoemelijke caterstede de Doctersplaatse of ook wel Huiskes genaamt met sijn ap en
dependentien, sijnde vrij en allodiael ondert de boerschap Elsen aan de Borkel onder desen gerichte in sijn
bekende bepalinge gelegen, ten einde de renthefferen in cas van misbetalinge soo van capitaal als
interesse, haar daar aen ten allen tijde kost 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 die van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick
verwalter richter voorn. dese nevens de ed. Jurriaen Jalink, als door comparanten in judicio gequalificeert
vermits schrijvens onervaren en geen segel gebruikende waeren, voor haar te tekenen en te segelen,
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 14 may 1757.

