1757-1762 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 Berent Jan Knape en Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Weevers en desselfs huisvrouwe Janna Meenderink marito
tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge coopbrieff in dato den 1
maart 1757 daarvan opgericht, in optima juris forma (in uitstekende staat) verkoft, gecedeert ende
getransporteert te hebben, sulx doende kragt deses, haar eygen toebehorende vrije en allodiale, exempt
boermans lasten, stukjen saayland of bouwlant groot ongeveer een half mudde gesaay in het nieuwe
land tusschen de landen van Derk Hendrik Gorkink en Stoffer Klodes in de boerschap Stokkum onder
desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijke profijte van de
coperen Adam Jabbinga en Otto Bloemink en desselfs huisvrouwe Janna Grashoff en hun lieder
erven, yeder voor de halfscheid en dat voor een somma van ses en negentig car. gulden vrij gelt,
waarvan sij comparanten bekenden den eersten met den laatsten cooppenning deger en wel voldaen en
betaalt te sijn. Oversulx sij comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden
quiteren, haar en derselver erven van het verkofte onterven ende de coperen met de haeren daar wederom
aenerven bij desen. Met beloften om dese erfcooop, 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
en geen segel gebruikende sijnde, in den gerichte gequalificeert voor haar te tekenen en te segelen,
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 31 maey 1757.
Ick Berent Jan Knape wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter richter van Kedingen doe
cond en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Reint Ekema
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is de weled. heer Benjamin Nagel advocaat tot Oldensaal
residerende, in qualiteit als volmagtiger van de ed. Hendrik van Oelen en Clara Hendrica Nagelt
eheluiden, luid procuratie op den 27 may deses jaers 1757 voor Burgermeesteren van Ibbenburen op hem
heere comparant mede ad hune actum debite gepasseert, deselve in judicio gesien, gelesen en van waerden
erkent en uit kragte van de welke hij heere comparant bekende ende verklaerde in optima juris forma
verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende kragt deses, sijns principalen
eygendoemelijke erve ende goed het Nijmeyer genaamt met alle desselfs ap en dependentien,
behuisinge, hooge en laage landerijen, groengrond of hooyland, recht en geregtigheden, lusten en lasten
niets exempt in de boerschap Stokkum in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen; ende sulx aan
handen ende ten erffelijken profijte van de coper Hendrik Nijmeyer thans daarop wonende ende
derselver erven voor een summa van een duisent twee hondert en vijf en twintig car. gulden, segge f
1225 vrij gelt, waervan hij heere comparant bekende den laatsten met den eersten penning deeger wel
voldaan en betaalt te sijn. Oversulx hij heere comparant wegens de voor gelibelleerde cooppenningen ten
vollen dede quiteren, sijn principalen en erven van het verkofte erve en goed onterven en den coper met de
sijnen daar wederom aanerven bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport te sullen staan
wagten en waeren als rechtens is ende den coper voor alle evictie, namaninge op ende aanspraeke te
indemniseren en schadeloos te houden. Sonder arg off list in waerheids oirconde hebbe ick
gesubstitueerde verwalter richter voorn. dese nevens den heere comparant qualitate predicta getekent en
gesegelt.
Actum Goor den 13 juny 1700 seven en vijftigh.
Ick Berent Jan Knape wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter richter van Kedingen doe
cond en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Reint Ekema
persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Hendrik Nijmeyer uit de boerschap Stokkum. De welke
bekende end verklaerde wegens opgenomen en in goeden gangbaren gelde ontfangen penningen oprecht
en deugdelijk schuldig te weesen aan Gerrit Meenges, desselfs huisvrouwe Jenneken Gelkink en

derselver erven een capitaele summa van twaalf hondert car. gulden, segge f 1200, ad twintig stuivers
het stukke. Belovende deselve tot de dadelijke aflosse toe ten welken einde de opsaege ten wedersijden sal
vrij staan, mits een half jaar voor den verschijnsdag gedaan worde, te verrenten tegens drie guldens van
het hondert, waervan het eerste jaer rente verschenen sal weesen als huiden over een jaar. Verbindende
voor capitaal en interessen soo daarop sullen komen te verlopen, sijn persoon en goederen egeen
uitgesondert en vorders daarvoor tot een speciaal onderpand stellende sijn eygendoemelijke erve en
goed Nijmeyer genaamt met derselver hooge en lage landerijen niets daarvan exempt in de boerschap
Stokkum onder desen weledelen gerichte kennelijk gelegen en door comparant van de ed. Hendrik van
Oelen en Clara Hendrica Nagelt ehelieden aangekoft op heden teste prothocollo aan hem overgedragen en
tot betalinge dier cooppenningen dese capitaele somma mede geemployeert ende gebruikt en sulx ten
einde sig renthefferen aan voorschr. onderpand soo wegens capitaal als interesse ten allen tijde kost en
schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparant ten dien einde 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 en S.A.L. hebbe ick substitus verwalter richter
voorn. dese nevens de ed. Jurriaen Jalink als door comparant, als schrijvens onervaeren en geen segel
gebruikende, gequalificeert sijnde voor hem te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 13 juny 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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is de heer en proc. Johan Schlueter advocaat tot Zutphen residerende, in
qualiteit als gevolmagtigde van Brant Wagemans en sijn huisvrouwe Anna Geertruid van den
Warme, Cornelia Wagemans wed. Bellaart, Johanna Wagemans, Christina [Palthen] weduwe
[Prinsmers], Gerhard Jalink, Hermannus [Wijmink], Anna Elisabeth Jalink wed. van wijlen
Hieronimus Pennink en Anna Judith Jalink, te samen respective erfgenamen van juffrouw
Christina Wagemans weduwe van wijlen ds. Andreas Beeuw in leven predikant tot Zelhem in het
graafschap Zutphen, luid procuratie voor een weledel gerichte van Zutphen op den 8 september 1756 op
hem heere comparant en Daniel Rubenouw sampt en yeders ad hune actum mede gepasseert, deselve in
judicio gesien, gelesen en van waerden erkent en met het vidimus getekent, uit kragte van de welke hij
heere comparant bekende ende verklaerde namens sijn mede gevolmagtigde voorn., ingevolge coopbrief
in dato den 10 september 1756 daar van opgericht, in optima juris forma verkoft, gecedeert ende
getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, sijns principalen eygen toebehorende tiende
sodanig als deselve in haar bepalinge sijn gaande uit seker stukken lands Clootscamp en Wessel en
Driescamp soo als de bouwlieden Berent Roosdom en Derk Driesses thans in pagt en gebruik hebben ....
pagtjaeren ..... en genieten in de markte van Marculo onder desen gerichte van Kedingen kennelijk
gelegen met derselver lusten en lasten ende dat aan handen ende ten erffelijken profijte van de coperen
Derk Welmers, desselfs huisvrouwe Gesina Kloots en derselver erven en dat voor een somma van ses
hondert car. gulden waarvan hij heer comparant bekende den eersten met den laatsten cooppenning
deeger en wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen dede
quiteren, sijn principalen voorn. en derselver erven van opgemelde verkofte tiende onterven ende de
coperen met derselver erven daar wederom aenerven. Met belofte om dese erfcoop, cessie en transport ten
allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle naemaninge op en aansprake als erfcoops recht is.
S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens den heere comparant predicta
qualitate getekent en gesegelt.
Actum Goor den 15 juny 1700 seven en vijftigh.
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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is de heer en proc. Johan Schlueter luid procuratie tot Zutphen residerende
in qualiteit als gevolmagtigde van Brant Wagemans en sijn huisvrouwe Anna Geertruid van den
Warme, Cornelia Wagemans wed. Belaarts, Johanna Wagemans, Christina Palthe wed. Prinsmers,

Gerhard Jalink, Hermanus Wijmink en Anna Judith Jalink, te samen respective erfgenamen van
juffrouw Christina Wagemans wed. van wijlen ds. Andreas Beeuw in leven predikant tot Zelhem in
het graafschap Zutphen, luid procuratie voor een weledel gerichte van Zutphen op den 8 september 1756
op hem heere comparant en Daniel Rubenouw sampt en yeders ad hune actum mede gepasseert, deselve in
judicio gesien, gelesen en van waerden erkent en met het vidimus getekent, uit kragte van de welke hij
heere comparant bekende ende verklaerde namens sijn mede gevolmagtigde voorn., ingevolge coopbrief
in dato den 10 september 1756 daar van opgerigt, in optima juris forma verkoft, gecedeert ende
getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, sijns principalen voorn. eygen toebehorende den
halve Ikkink tiende genaamt gaande uit het erve Ikkink met derselver lusten en lasten in de boerschap
Stokkum onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aan handen ende ten erffelijken
profijte van de coperen Teunis Ikkink, desselfs huisvrouwe Janna Hoevink en derselver erven en dat
voor een summa van een duisent en vijftig car. gulden vrij gelt, waervan hij heere comparant bekende
den laatsten met den eersten penning deeger wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx wegens de
gelibelleerde cooppenningen ten vollen dede quiteren, sijn principalen voorn. en derselver erven van
opgemelde verkofte tiende onterven ende de coperen met derselver erven daar wederom aenerven. Met
belofte om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle
naemaninge op en aansprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voorn. dese nevens den heere comparant predicta qualitate getekent en gesegelt.
Actum Goor den 15 juny 1700 seven en vijftigh.
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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Berent Loppink uit de boerschap Stokkum. De welke bekende ende
verklaerde in optima juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits
desen, desselfs eygen toebehorende vrije en allodiale stukjen land het Vennekes kempken genaamt
groot ongeveer een schepel gesaay in het soogenaemde Loo tusschen de landen van Gerrit Greven en
Berent Schottink in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen met
derselver lusten en lasten. Ende dat aan handen ende ten erffelijken profijte van de coperen Lambert
Cooyers, desselfs huisvrouwe Henders Hesselink en derselver erven voor de somma van negentig car.
gulden, waarvan hij comparant bekende den laatsten met den eersten penning aan hem deeger en wel
voldaan en betaalt te sijn. Oversulx wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen dede quiteren, hem
en derselver erven van het verkofte stukje land onterven ende de coperen gemeld met derselver erven 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 opsprake 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, edog geen cachet hebbende nog gebruikende door mij verw. richter mede voor hem gesegelt.
Actum Goor den 16 juny 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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Montenij en desselfs huisvrouwe Hendrikjen Dijkink
marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge coopbrief in dato den
26 april des jaars 1756 daarvan opgerigt, in optima juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te
hebben, sulx doende in en mits desen, ongeveer den halfscheid van haar eygen toebehorende
soogenaamde Rijtmans gaarden in het geheel groot ongeveer vijff schepel gesaay, sijnde de halfscheid
soo langs den heer van Oldenhoff sijn gaarden is leggende en sulx vrij en allodiaal exempt heeren lasten;
als houdende de verkoperen en transportanten aen haar ende ten haren laste en profijte het daarop staende
vuirstedegelt, het recht van uitdrift en waartal, waar aan de coper geen deel sal hebben, in de markte van
Marculo onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aan handen ende ten erffelijke
profijte van den coper Albert Stegeman (Blankvoort) en derselver erven voor een summa van twee
hondert en veertig car. gulden vrij gelt, waarvan sij comparanten bekenden den laatsten met den eersten

penning aan haar deger wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx sij comparanten wegens de gelibelleerde
cooppenningen ten vollen deden quiteren, haar en derselver erven van het verkofte onterven ende de
coperen gemeld met derselver erven 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 opsprake 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 5 july 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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Tonis Wijmerink en desselfs huisvrouwe Grietjen Meenderink
marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden in optima juris forma verkoft,
gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, haar eygendoemelijke halfscheid
van een akkerbouwlant den Aenholdscamp genaamt met derselver lusten en lasten, recht en
geregtigheden in den soogenaamden Koekkoek boerschap Stokkum deses gerichts Kedingen kennelijk
gelegen. Ende dat aan handen ende ten erffelijken profijte van de coperen Harmen Montenij en desselfs
huisvrouwe Hendrikjen Meenderink en derselver erven, soo de andere halfscheid is toekomende, voor
een summa van tweehondert en veertig car. gulden vrij gelt; waervan sij comparanten bekenden den
laatsten met den eersten penning aan haar deeger wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx sij
comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haar en 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 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 comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 5 july 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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Berent Dijkink en desselfs huisvrouw Johanna Key marito tutore tot
Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden, ingevolge coopbrief in dato den 29 november
1755 daarvan opgerigt, in optima juris forma verkoft gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx
doende in en mits desen, haar eygen toebehorende vrije en allodiale, exempt heeren lasten, ongeveer drie
dagwerken hooyland het Nieuwe Slag genaamt tusschen de hooylanden van Arent Varenhorst ter
westen Smitsslag en ter oostsijde in het carspel van Marculo onder desen gerichte van Kedingen met
derselver regt en geregtigheden kennelijk gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijken profijte van
de coperen Jan Meenderink (Oings) desselfs huisvrouwe Willemken Meenderink en 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 wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx sij comparanten wegens
de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haar en derselver erven van het verkofte
onterven ende de coperen gemeld met de haeren daar wederom aanerven. Met beloften om desen 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
comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 5 july 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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Berent Keusenkamp en desselfs huisvrouwe Grietjen Wijmerink
marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden, ingevolge coopbrief in dato den 12 november 1756
daarvan opgerigt, in optima juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in
en mits desen, haer eygendoemelijke stukke bouwland groot ongeveer drie schepel gesaay genaamt

het Stukke aan de straate, sijnde tiendbaar en beswaert met heeren lasten, met derselver verdere lusten en
lasten, regten en geregtigheden, tusschen de landen van Gelkink ter oost en Meenderink ter westsijde in de
markte van Marculo onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aan handen ende ten
erffelijken profijte van de coperen Tonis Wijmerink, desselfs huisvrouwe Grietjen Meenderink en
derselver erven voor de summa van twee hondert vijf en twintig car. gulden vrij gelt, waervan sij
comparanten bekenden den laatsten met den eersten penning deeger wel voldaan en betaalt te sijn.
Oversulx comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haar en
derselver erven van het verkofte onterven ende de coperen gemeld met de haeren 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 erfcoop recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick
verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten getekent en gesegelt.
Actum Goor den 9 july 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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen Jacob ten Doeschate oud burgermr. der stad Goor en desselfs
huisvrouw Fenne Margareta Palthe marito tutore tot Goor wonende. De welke bekenden ende
verklaerden voor haar en hunne erven wegens opgenomen en in goeden gangbaeren Hollandsen gelde
ontfangen te hebben en opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Grietjen Groot Hengel en derselver
erven een capitale summa van twee hondert car. gulden, segge 200 car. gulden, ad twintig stuivers het
stuk. Belovende de geseide hoofdsumma jaerlix en alle jaar te sullen verrenten met drie en een halve
gulden van yeder hondert en sullende het eerste jaer rente verschenen sijn als heden over een jaar en soo
vervolgens van jaar tot jaar te continueren tot de effective restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden alle
jaer sal kunnen en mogen geschieden, mits de opsage daervan een half jaar voor de jaerlixe verschijndag
gedaan worde, als wanneer het voorschr. capitael met die alsdan daarop verlopene interessen op de eerst
daar aan volgende jaerlixe verschijndag in een onverdeelde summa aan de rentheffersche in desen of hun
erven wederom sal moeten worden gerestitueert en erlegt. Voor welke opgemelde capitael en daarop te
verlopen renten comparanten verbinden hunne personen, gerede en ongerede goederen geen uitgesondert
en stellen tot een speciaal hypotheecq en onderpand daarvoor hun eygen toebehorende vrije en allodiale
twee stukken land groot ongeveer een mudde gesaay en op de soogenaamden Borger Alberts camp met
de eene sijde langs het land van Wolter Cuiper en met de andere sijde langs het veld nae het Kevelham in
het carspel van Goor onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen; ten einde de renthefferse of
hun erven bij onverhoopte misbetalinge, soo van capitael als interessen, sig daar aen ten allen tijde cost en
schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende de comparanten ten dien einde van alle
exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende en in specie mede van die van
ongetelden gelde, mitsgaders de vrouw van het senatus consultum vellejanum en authentica siqua mulier
[betreft een term uit het Romeinse recht mbt een senaatsbesluit; vrouwen mochten wanneer ze een lening
waren aangegaan niet borg staan voor meerdere leningen] der vrouwen borgtogt verbindende houdende
haer van desen allen genoegsaam onderrigt. Sonder arg of list in waerheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voorn. dese nevens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 30 july 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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Roelofsen Houwboer en desselfs huisvrouw Derkjen
Cobbe marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden in optima
juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, haer
eygendoemelijke stukke land den Gaarden genaamt groot ongeveer een half mudde gesaay met
derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden langs Wansink gaarden en de Olde Beeke in de
boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aan handen ende ten
erffelijken profijte van de coperen Teunis Wannink, desselfs vrouw Janna Baan en hun lieder erven en

wel voor een summa van drie hondert car. gulden vrij gelt, waervan sij comparanten bekenden den
eersten met den laatsten penning aan haer deger wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx sij comparanten
wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haer en derselver erven van gemelde
verkofte gaarden onterven en de de coperen gemeld met 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 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 of gehandmerkt, edog
geen cachet hebende door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 20 augusti 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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Roelofsen Houwboer en desselfs huisvrouw Derkjen
Cobbe marito tutore in de boerschap Stokkum 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 vrije en allodiale caterstede het Bungeler genaamt bestaande in huis en gaarden daar het
huis is opstaande met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden in de boerschap Stokkum onder
desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aan handen ende ten erffelijken profijte van de
coperen Jan Plasman, desselfs huisvrouwe Hendrica Siggers en derselver erven voor een summa van
twee hondert en drie en seventig gulden vrij gelt, waervan sij comparanten bekenden den eersten met
den laatsten penningen haer deger wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx sij comparanten wegens de
gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haer en derselver erven van gemelde verkofte
caterstede onterven en de de coperen gemeld met 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 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 of gehandmerkt, edog
geen cachet hebende door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 20 augusti 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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Plasman ende desselfs huisvrouwe Hendrica Siggers 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 wesen aan Tonis
Hesselink en Albert Peterman in de boerschap Stokkum wonende, in qualiteit aengestelde mombaeren
van Willem Spanken minderjarige zoon van Anna Duinshorst, een capitaele summa van drie
hondert car. gulden ad 20 st het stukke, soo door wijlen Harmen Duishorst bij warmerhand aen gemelde
Willem Spanken sijn vereerd ende gegeven en op heden teste prothocolle van Hendrik Roelofsen
(Houwboer) uit kragte van versettinge van den 3 januar 1756 wederom ... Belovende comparanten
voorschr. capitaal jaerlix te verrenten met drie gulden en tien stuivers van yeder hondert, edog de interesse
binnen ses weken nae de jaerlixe verschijnsdag betaalt wordende, met drie gulden van het hondert sullen
kunnen volstaen en sal het eerste jaar interesse verschenen wesen als huiden over een jaar en so
continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke voldoeninge en aflosse toe; die ten wedersijden gereserveert
blijft, mits de opsage daarvan een half jaar voor de verschijnsdag gedaan worde. Voor welke capitale
summa en daar op te verlopene interesse comparanten ten bestendigste nae rechte verbinden haer
personen, gerede en ongerede goederen niets exempt en tot een speciaal hypotheecq en onderpand
daarvoor stellende en kragt deses verbindende haar eygen toebehorende huis en gaarden het Bungeler
genaamt op heden aen haar teste prothocolle door Hendrik Roelofsen Houwboer overgedragen, als mede
nog den halven Rosenkamp van Evert Heuvell aangekoft aan de oostsijde langs Gerhardus Gorkink sijn
gaarden en aen de suidsijde bij langs Jan Greven sijn land aan den smallen kerkdijk, beyde parcelen in de
boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen in

hun qualiteit of den rechten eygenaar deses sig daaraan in cas van misbetalinge, soo van capitael als te
verlopen interesse, ten allen tijden cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende
comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien rechtens dese eenigsints contrarierende en in
specie mede van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voorn. dese nevens de ed . procurator Christaan Hulsken als door comparanten in judicio versocht
en gequalificeert sijnde, voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 20 augusti 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 Jurriaen Jalink en Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Wolberts schoolmeester in Hengevelde gerichts Delden en
desselfs huisvrouwe Enneken Hulsgers marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden dat
ofschoon wel sij comparanten als een vierde part van het erve ende goed Lutke Boeswinkel en de
Lutke Mensinkhaar in het carspel van Goor deses gerichts Kedingen gelegen van oud burgermr. Gerhard
Hulsken en twee vierde parten of gerechten halfscheid van Gerrit Pastoor ende desselfs huisvrouwe
Aleida Krop hebben aangekoft en dus met het gehele erve ende goed het Lutke Boeswinkel ende Lutke
Mensinkhaar als bovengemelt leenhorig sijnde geweest tot borg Endscheide; sig daar mede bij den
leenheer de heer Bernard Caspar hoffmeyer tot Espeloo op den 5 juny 1752 hebben doen belenen.
Vervolgens op den 2 may deses jaers 1757 dit erve ende goed Lutke Boeswinkel ende Lutke Mensinkhaar
van de heer Gabriel Davina hoffmeyer tot Espelo van de leenpligtigheid vrij gekoft en de sijn weled. als
een vrij en allodiaal goed verklaard luid acte onder deselver hand hier van gepasseerd, deselve in judicio
gesien en ten prothocolle van transporten deses gerichts geregisteert. Sij comparanten egter het eene
vierde part van Gerrit Pastoor en huisvrouwe Aleida Krop mede voor Berent Wessels nu Boesewinkel als
voor een vierde part ... wijlen van Jan Boesewinkel van Gosewijn Jalink aangekoft ab intestato erfgenaam
sijnde hebben aangekoft en dus Berent Wessels nu Boesewinkel van het gehele erve voor de halfscheid
eygenaar sijnde; als hebbende aan comparanten de verschulde cooppenningen, mitsgaders de costen van
beleninge als mede van vrijkoop van de leenpligtigheid, ten vollen ende te danke voldaan ende
gerestitueert. Oversulx sij comparanten tot securiteit bij desen doen omni mehori modo in optima juris
forma van geseide halve erve ende goed Lutke Boeswinkel ende Lutke Mensinkhaar in het carspel van
Goor onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen, cessie, transport en overdragt en sulx met
derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden. Ende dat aen handen ende ten erffelijken profijte van
Berent Wessels, desselfs huisvrouwe Harmina Boeswinkel en derselver erfgenamen sonder daar aan de
minste pretensie of recht te hebben ofte te pretenderen. Sonder arg ofte list 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 7 september 1757.
Copia
Bekenne ik ondergeschreven Gabriel Davina hoffmeyer tot Espelo mits desen eygenhandigen brief mijn
leenrecht hebbende in het kleyne erve ende goed Lutke Boswinkel en de Lutke Mensinkhaar gelegen in
den gerichte Kedingen carspel Ghoor, waervan doen afstand aan Jan Wolbers schoolmeester in
Hengevelde als eygenaar van het bovengenoemde goedt en verklaeren bij desen, soo verre mijn recht als
leenheer het voornoemde erve ende goed Lutke Boswinkel en Lutke Mensinkhaar, als vrij en allodiael. En
doen hiermede aan Jan Wolbers voornoemt transport, cessie en overdragt voor seker penningen dien mij
wel ter hand sijn gekomen, is een somma van vijff en seventigh guldens in stat hem bij desen wagten en
waeren voor het bovenbenoemde leen en doen hiermede voor goede betalinge bedanken. In oorkond der
waerheidt heb ik desen ondertijkent. Sonder arg of list op den hoff Espelo anno een duisent seven hondert
seven vijfftigh op den tweden dagh maey.
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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Gerrit Schepen en desselfs huisvrouwe Janna Berentsen marito
tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen ende bij haar in
goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aen de ed. Gerrit
Stoffers ten Cate coopman tot Deventer, desselfs huisvrouwe Marritjen Berents Cramer en derselver
erven een capitale summa van seven hondert car. gulden, segge 700 car. gulden, ad 20 stuivers het
stukke; welke summa sij comparanten beloven jaerlix en alle jaer te verrenten met vier diergelijke gulden
van het hondert, edog de jaerlixe interesse binnen een vierendeel jaers nae de jaerlixe verschijndag betaalt
worde ende met drie gulden en tien stuivers van het hondert kunnen volstaan. En sal het eerste jaer
interesse verschenen wesen als huiden over een jaar en soo voorts van jaar tot jaar continueren tot de
effectuele aflosse en opsage toe; die ten wedersijden gereserveerd blijft een vierendeel jaars voor de
verschijndag te mogen en moeten geschieden als wanneer voorschr. capitale somma met die alsdan ten
agteren sijnde interesse op den eerstkomende verschijnsdag in een onverdeelde somma aan handen van de
renthefferen of derselver erven binnen Deventer cost en schadeloos sal moeten worden gerestutieert ende
erlegt, gelijk ook de jaerlixe interesse. Voor welke capitale somma voorschr. en die daarop te verlopen
interessen comparanten verbinden haere personen, gerede en ongerede goederen egeene uitgesondert ende
in specie daarvoor tot een gerichtelijke hypotheecq en onderpand stellende en met desen verbindende haar
eygen toebehorende en door haar selfs bewoont wordende huis en hoff of gaarden alsmede het
daarbij staande huis met een gaarden of hoff den Costers Gerrits gaarden genaemt, beide tusschen
de behuisingen van Gerhardus Hendrik Gorkink en Jan Smit binnen Marculo staande en gelegen; voorts
nog drie dagwerken hooyland de Ossenweyde genaamt in het Markelerbroek bij de Stoelhorst met
derselver recht en geregtigheden gelegen en dan nog 3 spint land den Koekkoek genaamt tusschen de
landen van Loos en Hendrik Berents haar landen mede onder Marculo en alle onder desen gerichte van
Kedingen staande en gelegen. Ten einde de renthefferen of derselver erven sig daar aen in cas van
misbetalinge, soo van capitaal 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 ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten eygenhandig getekent en
gesegelt.
Actum Goor den 21 september 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 Hendrik Wannink en Albert Sloot persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Tonis Hesselink en desselfs huisvrouwe Aeltjen Hesselink, de vrouw
in desen met haar eheman geassisteert als rechtens. De welke bekenden ende verklaerden nae rijpe
overweginge en eygen vrijen willen bij haar leven over te geven, te transporteren en op te dragen, gelijk
de comparanten doen kragt en mits desen, aan haeren swager Jan Clossers en suster Harmina
Hesselink eheluiden en derselver erven hun huis en hoff het Hesselink genaamt in de boerschap Stokkum
gelegen, mitsgaders alle vaste gronden van wat aart of natuire ook mogten wesen onder het gemelde erve
Hesselink gelegen gehorende, mitsgaders soo buiten dien sijn aangekoft off in eygendom verkregen.
Voorts den inboedel des huises, paerden, beesten, bouwgereedschap niets in het grote of kleine
uitgesondert, actien en crediten. Ende sulx onder expresse conditien en voorwaerden dat haar geseide
swager Jan Clossers en suster Harmina Hesselink eheluiden voornoemt daar voor en tegens voor de offerte
en goederen door de comparanten gecedeert, te samen sullen verpligt sijn te betalen alle de schulden de
welke sij comparanten tot hier aan toe hebben van wat aert of natuire die ook mogten sijn en haar
comparanten den tijd haeres levens in cost en drank, klederen, linnen en wollen, huisvestinge volkomen
alimentatie onderhouden aen alle het geene sij tot haeren dood in gesondheid en krankheid sullen nodig
hebben. Alles nae gelegenheid geresteren en wanneer comparanten komende te sterven behoorlijk en
nabuirlijk begraven laeten. Voorts reserveerd en bekend die eerste comparant Tonis Hesselink aen sig de
halve bouwerije den tijd sijnes levens als mede de jaerlixe vrugten van het soogenaamde kampjen soo uit
het huis sal bemest en besaayt worden, alsmede jaerlix een beest op de stal gevoedert worden en alles nae

derselver overlijden hetgeene alsdan mogte overig sijn aan Jan Clossers, desselfs huisvrouwe en
erfgenamen sal verblijven, exempt de kiste waerover comparant de vrije dispositie is houdende en
waertegens Jan Clossers en huisvrouw of erfgenamen nae derselver overlijden sullen uitkeren en geven
aan yder comparants suster en broeder voor sijn sterfdag mogten komen te overleven een ducaat ad vijff
gulden en vijff stuivers. Voorts reserveert de comparante Aeltjen Hesselink aan haar en welke jaerlixen
alle jaar door Jan Clossers, desselfs huisvrouwe en erfgenamen sal betaalt en voldaan worden ses ponden
vlas, mitsgaders jaerlix ses weken voor haar van dat vlas te spinnen en alle hetgeene nae derselver
overlijden mogte komen over te schieten aan Jan Clossers, desselfs huisvrouwe en erfgenamen sal
verblijven, exempt de kiste soo het dogtertjen van Jan Clossers en vrouw Grietjen genaamt sal hebben;
waertegens Jan Clossers en desselfs huisvrouwe wederom sullen verpligt en gehouden sijn nae
comparantinner overlijden aan desselfs broeder Gerrit Hesselink genaamt uit te keren ende te betalen de
somma van vijff en twintig gulden, als mede haar broeder Harmen Hesselink in gevalle niet mogte
bekwaam sijn te dienen, desselfs leven lang in kost, drank en klederen te onderhouden en nae overlijden
eerlijk en nabuirlijk laeten begraven, mits ook ten besten des huises mede werkende en hetgeen bij
derselver overlijden mogte overschieten ook aan Jan Clossers en vrouw of erfgenamen sal verblijven.
Hierop erschenen Jan Clossers en desselfs huisvrouwe Harmina Hesselink marito tutore en willen mits
desen voorstaande cessie hebben geaccepteert onder beloften dat sij alle hetgeen de cedenten daar bij
bedongen hebben punctuelijk sullen agtervolgen en in alle delen en lieden daar aen voldoen ende dat sulx
ook bij haere erven sal geschieden onder submissie en verbant van haere en haerer erven, personen en
goederen als rechtens. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens Jan
Scholt Hof, als door de gesamentlijke comparanten schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende of
hebbende sijnde in judicio gequalificeert en versocht sijnde, voor haer samen te tekenen en te segelen,
getekent en gesegelt.
Actum op het erve ende goed Hesselink genaemt in Stokkum den 29 september 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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Aeltjen Pongers wed. van wijlen Berent Paschers voor haar selfs en
als wettige voogdesse van haar minderjarige kinderen bij gemelde haar wijlen eheman in echte verwekt, in
desen geassisteert met Gerrit ten Zijthoff als haar verkoren en tot deser toegelaten mombaer. Ende
bekende sij comparante wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen, opregt
en deugdelijk schuldig te wesen aen haeren broeder Jan Pongers, de summa van twee hondert car.
gulden ad 20 st het stuk. Met belofte om dit capitael jaerlix te verrenten met twee gulden en tien stuivers
van het hondert en sal het eerste jaar rente verschenen wesen op den eersten may deses jaers 1758 en soo
van jaar tot jaar te continueren tot de effective restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden alle jaer sal
kunnen en mogen geschieden, mits de opsage daarvan een half jaar voor den verschijndag gedaan worde;
als wanneer voorschr. capitael met die alsdan ten agteren sijnde interesse op de eerstvolgende
verschijndag in een onverdeelde summa aan handen van den rentheffer en opregte erven sal moeten
worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke opgemelde capitael en die daarop te verlopen interessen
comparante verbind haar persoon, gerede en ongerede goederen geene uitgesondert en steld tot een
speciael hypotheecq en onderpand haer eygen toebehorende huis en bijgelegen grond het Plas Berents
genaamt tusschen Sligtmans en den Pot in de markte van Marculo onder desen gerichte in sijn bekende
bepalinge staande en gelegen. Sijnde de grond van de Goedheeren van Marculo aangekoft en tot betalinge
dier cooppenningen als mede het timmeren van het huis voorschr. genegotieerde penningen gebruikt.
Alles ten einde de rentheffer of derselver erven bij onverhoopte misbetalinge, soo van het voorschr.
capitael als daarop te verlopen renten, sig daar aen ten allen tijde kost en schadeloos sullen kunnen en
mogen verhalen. Renuntierende comparante ten dien einde van alle exceptien en privilegien geen rechtens
desen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde; mitsgaders van het
senatus consultum vellejanum en authentica siqua mulier des vrouwen borgtogt verbindende van desen
aller haar genoegsaam houdende onderrigt. Sonder arg ofte list in waerheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voorn. dese getekent en gesegelt gelijk de comparante dese ook neffens derselver voor haer heeft

getekent of gehandmerkt, edog geen cachet hebbende door mij verw. richter op beider versoek mede voor
haar gesegelt.
Actum Goor den 16 januar 1758.
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 Bruggink en Jan Coedijk persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Harmen Heilersigh en desselfs huisvrouwe Teuntjen Vincent
Schuitert marito tutore tot Marculo 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
geregte vierde part in het hooyland Hiddink, Leuvelink en Wigmans broeken of ook wel het
Stoevelaarsbroek genaamt, uit den boedel van wijlen den Hoog Wel Geb Gestr Heere Baron van Keppel
in leven Heere van het Stoevelaar aangekoft bijlangs den Bolksbeeke in de markte van Marculo deses
gerichts Kedingen in sijn bekende situatie en bepalinge gelegen; sijnde vrij en allodiael en onbeswaert,
soo van heeren lasten, schattingen of andere wat name ook mag hebben. Ende dat aan handen ende ten
erffelijken profijte van den heere coper den Hoog Wel Geb Gestrengen Heere Willem Reinier Baron
van Voerst Heere van den Grimberge en Grote Wehe Generaal Major ten dienste deser lande ende
derselver erfgenamenen en wel voor de summa van twee duisent en agt hondert car. gulden vrij gelt,
waervan sij comparanten bekenden den laatsten met den eersten penning aen haer ten vollen voldaan ende
betaalt te sijn. Oversulx sij comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden
quiteren, haar ende derselver erven van het gemelde verkofte hooyland onterven ende den heere coper 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, opsprake en namaninge als erfcoops recht
is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten
eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Rijssen den 1 february 1758.
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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Arent Wensink en desselfs huisvrouwe Janna Smits marito tutore tot
Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge conditien en voorwaerden in dato den
1 juny 1757 daarvan opgerigt, in optima juris forma verkoft, gecedeert ende overgedragen ende
getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, haar eygen toebehorende vrije en allodiale huis
en annexe hoff of gaarden binnen Marculo onder desen weled. gerichte tusschen de landerijen van Jan
Elkink en Hendrik Berentsen Hallers staande en gelegen; met een catersteden gerechtigheid en verdere
lusten en lasten daarop staande. Ende dat aan handen ende ten erffelijken profijte van de coper Jan
Closters en derselver erven. Ende dat voor een summa van vijffhondert en seventig car. gulden vrij
gelt, waervan sij comparanten bekenden den laatsten met den eersten penning aen haar deger wel voldaan
ende betaalt te sijn. Oversulx sij comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden
quiteren, haar en derselver erven van verkofte onterven ende de coper gemeld met de sijne 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 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
of gehandmerkt ende gesegelt.
Actum Goor den 21 februar 1758.
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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Arent Wensink en desselfs huisvrouwe Janna Smits marito tutore tot
Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge conditien en voorwaarden in dato den
1 juny 1757 daarvan opgerigt, in optima juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben,
sulx doende in en mits desen, haer eygen toebehorende vrije en allodiale twee dagwerken hooyland

met derselver lusten en lasten in het soogenaemde Nieuwe Looslag tusschen de hooylanden van Swiers in
sijn bekende bepalinge onder Marculo deses gerichts gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijke
profijte van de coper Hendrik Nieuwenhuis (Leuvelink) en derselver erven voor een summa van drie
hondert en sestien car. gulden vrij gelt waervan sij comparanten bekenden den laatsten met den eersten
eersten cooppenning aen haar deger wel voldaan en betaalt te sijn. Oversulx sij comparanten wegens de
gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haar en derselver erven van verkofte onterven
ende de coper gemeld met de sijne 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 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 of gehandmerkt ende gesegelt.
Actum Goor den 21 februar 1758.
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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Jan Smits tot Marculo wonende. De welke bekende ende verklaerde in
optima juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, sijn
eygen toebehorende huis en annexe hoff of gaarden het Leuink genaamt, sijnde beswaert met de
bloedtiende jaerlix aan de Hoog Wel Geb Gestr Heere Baron van Voerst Heere van den Grimberg en een
uitgang van ses schepel rogge aan de armen van Marculo, mitsgaders heeren lasten anders vrij en allodiaal
van uitgangen, met derselver geregtigheid van drie vierde part waartal of geregtigheid in de markte van
Marculo, tusschen de landen van Gerrit van Schepen en Jan Elkink bijlangs de gemeene weg in het dorp
van Marculo onder desen gerichte in sijn bekende bepalinge staande en gelegen. Ende dat aen handen
ende ten erffelijken profijte van de coperen Arent Wensink, desselfs huisvrouwe Janna Smits en
derselver erfgenamen en dat voor een summa van een duisent car. gulden vrij gelt waervan hij
comparant bekende dat aen hem den eersten met den laatsten cooppenning deger wel voldaan en betaalt is.
Oversulx comparant wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen dede quiteren, hem en derselver
erven van het verkofte onterven ende de coper gemeld 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 en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn.
dese nevens den comparant eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 21 februar 1758.
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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Schuitert en desselfs huisvrouwe Dina Ypelo ende Gerrit
Schuitert en desselfs huisvrouwe Geertruit Vincent marito tutoribus te samen tot Holten wonende. De
welke bekenden ende verklaerden ingevolge coopbrief in dato den 19 januar laastleden in de beste en
bestendigste forma rechtens verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende mits desen,
haer eygen toebehorende vrije en allodiale vierde part uit het Lovink, Wigmans en Hiddinkbroek of
ook wel het Stoevelaarsbroek genaamt, uit den boedel van wijlen den Hoog Wel Geb Gestr Heere Jan
Philip Christoffer van Keppel in leven Heere van Stoevelaar aangekoft en kennelijk gelegen in de
boerschap Marculo onder desen gerichte van Kedingen. Ende dat aan handen ende ten erffelijken profijte
van de coperen Jan Harmen Heylersigh, desselfs huisvrouwe Teuntjen Vincent en derselver erven en
wel voor een summa van twee duisent een hondert en vijfftig caroli gulden vrij gelt onder dese
expresse conditien nogtans dat gemelde verkoperen en transportanten aennemen haar comptabelen en
erven te staan wagten en waeren, daarvan te sullen indemniseren en schadeloos houden van sodane
proceduire als reeds voor het Hoog Adelijke Landdrosten Gerichte van de Twente, voor soo verre dat
voorgemelde vierde part mede aangaat tegens de wed. Stoelhorst is uithangende. Verklarende voorgem.
verkoperen en transportanten mede wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen ende te danke te
sijn voldaan ende betaalt. Oversulx daervan bij desen deden quiteren, haar ende 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 tijden wen wel in specie mede ten aansien van voorgemelde
proceduire te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als rechtens is. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten en transportanten
eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 6 maart 1758.
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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Roelofsen Gorsvelt en desselfs huisvrouw Engeltjen
Brummeler marito tutore binen de stad Goor wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk
schuldig te wesen aan Geertruidt Groothengel in het carspel van Goor wonende, een capitale summa
van twee hondert en vijftig car. gulden, segge 250 car. gulden, ad 20 stuivers het stukke. Met beloften
de geseyde summa jaerlix en alle jaer te sullen verrenten met drie gulden en tien stuivers van yeder
hondert en sullende het eerst jaar rente verschenen wesen op primo may 1700 negen en vijftig en soo
vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe, die ten wedersijden sal vrij staen mits de opsage
daarvan een half jaar voor de jaerlixe verschijndag gedaan worde; als wanneer voorschr. capitaal met die
alsdan daarop verlopen interessen in een onverdeelde summa op de eerstkomende verschijndag aen
handen van de renthefferen of derselver erven sal moeten worden gerestitueerd ende erlegt; voor welke
opgemelde capitael en daarop te verlopen renten comparanten verbinden hunne personen, gerede en
ongerede goederen geen uitgesondert en tot een speciael hypotheecq en onderpand daar voor, kragt deses,
stellen en verbinden hun eygen toebehorende hooymate groot twee dagwerken met het daarin
leggende land de Geffels maate genaamt naast het Kindergoor en dan nog een dagwerk hooyland bij
de Slaghorster steege bij het soogenaamde Verdriet, beyde in de boerschap Elsen onder desen gerichte
van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferse of derselver erven hun ten allen tijde bij
onverhoopte misbetalinge, soo van capitaal als interessen, daar aen cost en schadeloos sullen kunnen en
mogen verhalen. Renuntierende comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien rechtens
desen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten eygenhandig getekent en
gesegelt.
Actum Goor den 11 april 1758.
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 ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Jenneken Clumpers weduwe van wijlen Cornelis Hartman tot
Deventer wonende, in desen geassisteert met de ed. Jurriaen Jalink als haar verkoren en gerichtelijk
toegelaten mombaer. Ende bekende sij comparante, ingevolge coopbrief in dato den 14 october 1757
daarvan opgericht, aan wijlen Derk Clumpers en desselfs huisvrouw Geertruid Baan verkoft te hebben
haar eygen toebehorende stukjen land in den Noord Esch naast de landen van Endeman en Lonink,
groot ongeveer twee schepel gesaay, in de markte van Marculo onder desen gerichte van Kedingen
kennelijk gelegen. En dat voor een somma van hondert car. gulden soo aan haar comparante den eersten
met den laasten penning ten vollen ende te danke waeren voldaen ende betaalt. Oversulx sij comparante
ter assistentie als voren, niet alleen weegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren
maar ook in optima juris forma van gemelde stukjen land bij desen doende cessie, transport ende
overdragt aan ende ten erffelijken profijte van gemelde Geertruidt Baan, gewesen wed. van Derk
Clumpers en nu hertrouwt aan Jan Smit, en derselver erven. Haar comparante en erfgenamen van het
verkofte ontervende ende de coperen en erfgenamen daar wederom aanervende 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
nevens de comparante en derselver mombair eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 9 maey 1758.

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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Geertruit Slagmans weduw van wijlen Egbert Hanses uit de
boerschap Stokkum in desen geassisteert met de ed. Jurriaen Jalink als haar versochten en gerichtelijk
toegelaten mombaer. Ende bekende en verklaerde sij comparante neffens wijlen gemelde haar eheman
op den 8 november 1757, volgens coopbrief daarvan opgericht, verkoft te hebben haer eygendoemelijke
catersteedjen, sijnde huis en hoff, het Engbert Hanses genaamt in sijn bekende bepalinge aen de
oostsijde aen Landewers camp langs den gemenen weg in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van
Kedingen staande en gelegen. Ende dat aen Jan Hendrik Overbekink voor een somma van een hondert
en veertigh car. gulden vrij gelt. Welke cooppenningen sij comparante bekende dat aen haer ten vollen
ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx sij comparante ter assistentie als voren gemelde
caatersteetjen bij desen in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt aen ende ten
erffelijken profijte van de coper Jan Hendrik Overbekink en derselver erven. Haer comparante ende
derselver erven daarvan ontervende ende de coper gemeld met de sijne daar wederom aenervende bij
desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren
voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voorn. dese getekent en gesegelt gelijk de comparante dese ook mede heeft gehandmerkt en door
mij verw. richter mede voor haar gesegelt, voorts mede door de mombaer getekent en gesegelt.
Actum Goor den 16 may 1758. (Koper Jan Hendrik gaat overigens niet wonen op Hanses).
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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Berent Leppink uit de boerschap Stokkum. De welke bekende ende
verklaerde wegens verdient loon opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Jan Leferink of Veltjan en
desselfs huisvrouwe Derkjen Kiewiet een capitale summa van twee hondert en ses car. gulden, segge
206 car. gulden, ad 20 st het stukke. Met belofte om dit capitaal jaerlix te verrenten met drie gulden van
het hondert en sullende het eerste jaar interesse verschenen wesen op St. Martini deses jaers 1758 en soo
continueren van jaar tot jaar tot de restitutie en voldoeninge toe; waervan de opsage ten wedersijden
gereserveert blijft mits een half jaer voor de jaerlixe verschijndag gedaan worde; als wanneer voorschr.
capitaal met die als dan ten agteren sijnde interesse op de eerstkomende verschijndag in een onverdeelde
somma aen handen van de renthefferen of derselver erven sal moeten worden erlegt ende voldaan. Voor
welke capitale somma en daarop te verlopen interesse comparant verbint sijn persoon, gerede en ongerede
goederen egeen uitgesondert en tot een speciaal hypotheecq en onderpand daarvoor stellende en mits
desen verbindende sijn eygen toebehorende stukke land groot drie schepel gesaay langs Vruwink camp
en Leferink land in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen ten einde
de renthefferen of derselver erven in cas van misbetalinge, soo van capitaal als interesse, haar daer aen ten
allen tijde cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparant ten dien einde
van alle exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende. 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 door mij verw. richter op derselver versoek mede voor hem gesegelt.
Actum Goor den 16 may 1758.
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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Berent Wessels nu Boeswinkel ende desselfs huisvrouwe Harmina
Boeswinkel marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden
gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Jan Bolscher, desselfs
huisvrouwe Jenneken Oink een derselver erven een capitale summa van een duisent car. gulden,
segge f 1000 gl, ad 20 stuivers het stukke. Met beloften om gemelde capitaele summa jaerlix al alle jaeren
te verrenten met drie gulden en vijff stuivers van het hondert. Sullende het eerste jaar interesse verschenen

wesen van de halfscheid van het capitael, sijnde vijff hondert gulden, op Martini deses jaers 1758 ende
van de tweede halfscheid ad vijff hondert gulden op primo maey 1700 negen en vijftig en soo vervolgens
van jaar tot jaar te continueren tot de effective restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden sal vrij staen
mits de opsage daarvan een jaar voor de verschijndag van de tweede vijff hondert gulden gedaan worden;
als wanneer het gehele capitael ad duisent gulden met die alsdan verlopene interesse op de eerstkomende
verschijndag op may aen handen van de renthefferen of derselver erven in een onverdeelde summa sal
worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitael en daarop te verlopen interessen comparanten
verbinden hunne personen gerede en ongerede goederen egeene uitgesondert en tot een speciael
hypotheecq en onderpand daar voor kragt deses stellen en verbinden hun eygen toebehorende en van de
leenpligtigheid vrijgekofte ende van oud burgermr. Gerhard Hulsken, Gerrit Pastoors en Gosewijn Jalink
aangekofte halve erve en de goed het Lutke Boeswinkel en Lutke Mensinkhaar genaamt in het carspel
van Goor onder desen weled. gerichte van Kedingen kennelijk gelegen ende tot betalinge dier
cooppenningen dit capitaal mede gebruikt is. Ten einde de renthefferen of derselver erven in cas van
misbetalinge, soo van capitael als daar op te verlopen interessen, 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 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 versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 19 maey 1758.
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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Alberink (Broers) en desselfs huisvrouwe Janna Alberink
marito tutore in de boerschap Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden, volgens coopbrief
van den 12 deser maand may 1758 daarvan opgericht, in optima juris forma verkoft, gecedeert ende
getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, haar eygen toebehorende vrije en allodiale
exempt heeren lasten vierde part van het soogenaamde Nieuwe Slag, sijnde hooyland met desselfs
oude en nieuwe recht en geregtigheden, lusten en lasten bij den Kleynen Kolhoop in het Elsenerbroek
onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijken profijte
van den coper Jan Assink en derselver erven voor een summa van twee hondert en dertig car. gulden,
waervan sij comparanten bekenden den laatsten met den eersten penning door den coper aan haer voldaan
en betaalt te sijn. Oversulx wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haar en
derselver erven van het verkofte onterven ende de coper met derselver erven 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 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 of
gehandmerkt, edog geen cachet hebbende door mij verwalter richter mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 27 may 1758.
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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan ten Pierik en desselfs huisvrouwe Egberdina Weevers (van de
Wever in dorp) gewesen weduwe van wijlen Berent Heyink marito tutore binnen Goor wonende. De
welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen
penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Gerrit Stockers en derselver erven een capitaele
summa van een hondert en dertien car. gulden, segge 113 car. gulden, ad 20 st het stukke. Met belofte
om voorschr. capitaal jaarlix en alle jaar te verrenten met vier diergelijke gulden; sullende het eerste jaar
interesse verschenen wesen op den 9 juny 1759 en soo vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en
aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveert blijft mits de opsage daarvan een jaar voor de verschijndag
gedaan worde; als wanneer voorschr. capitael met die als dan ten agteren sijnde interesse op de

eerstvolgende verschijndag aen handen van den rentheffer of derselver erven sal moeten worden
gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale summa en daarop te verlopene interessen comparanten
verbinden haere personen, gerede en ongerede goederen niets uitgesondert en in specie daarvoor tot een
gerichtelijk hypotheecq stellende en kragt deses verbindende haer eygen toebehorende vrije en allodiale
twee stukken land tusschen de landen van Roelof Grooten en Gerrit Heijink op de soogenaamde
Hemmelhorst in de Harker meeden boerschap Harke en onder desen gerichte van Kedingen kennelijk
gelegen; en waervan het eene op den 13 october 1757 van Jacob Bruins tot Goor wonende is aangekoft
ende tot betalinge van dien den rentheffer sijn wijlen vader Hendrik Stockers de cooppenningen heeft
verschoten en als ... onder voorgemelde capitale somma getrokken sijn ten einde de rentheffer of derselver
erven sig daar aan in cas van misbetalinge van capitael als interesse ten allen tijde 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 nevens de comparanten eygenhandig getekent
en gesegelt.
Actum Goor den 12 juny 1758.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Wicher ten Zijthof en Jan ten Zijthof persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Closters nu bouwman op Hesselink in de boerschap Stokkum
ende desselfs huisvrouwe Hermina Hesselink marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden op
den 21 may deses jaers 1758 verkoft te hebben haar eygen toebehorende vrije en allodiale huis en
annexe hof of gaarden binnen Marculo onder desen weled. gerichte van Kedingen tusschen de
landerijen van Jan Elkink en Hendrik Berentsen Hallers in hun bekende bepalinge staende en gelegen.
Sijnde sonder eenig beswaar exempt nogtans heeren lasten en voorsien met een catersteden gerechtigheid,
soo en als aan de eerste comparant op den 21 februar deses jaars door Arent Wensink en Janna Smits
gerichtelijk is overgedragen teste prothocollo. Ende dat aan en den profijte van Berent Schottink voor de
somma van vijff hondert en veertig car. gulden vrij gelt en welke cooppenningen sij comparanten
bekenden aan haar ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx niet alleen wegens de
gelibelleerde cooppenningen ten vollen den quiteren maar ook van het gemelde verkofte huis, hof of
gaarden met een catersteden gerechtigheid mits desen in optima juris forma doende cessie, transport en
overdragt aan ende ten erffelijken profijte van de coper Berent Schottink en derselver erven, haar
comparanten kinderen en erfgenamen van het verkofte ontervende ende de coper meergem. en derselver
erven daar wederom kragt deses 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 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 24 juny 1758.
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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Pascher uit de boerschap Beusbergen, voorts Claas Wennink en
Arent Wolberink als aangestelde mombaeren over de minderjarige van hem Jan Pascher. De welke
bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen
opregt en deugdelijk schuldig te wesen aen Roelof Pascher, desselfs huisvrouwe Gerritjen Onland en
derselver erven een capitaele summa van vierhondert car. gulden, segge 400 car. gulden, ad 20 st het
stukke, tot dempinge van de gemeene boedelschulden geemployeert. Met belofte om dit capitael jaerlix en
alle jaer te sullen verrenten met drie diergelijke gulden van het hondert en sullende het eerste jaer interesse
verschenen wesen als heden over een jaer en soo vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse
toe; die ten wedersijden gereserveert blijft te mogen geschieden mits de opsage daarvan een half jaar voor
de verschijndag gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitael met die alsdan ten agteren sijnde interesse

in een onverdeelde somma aen handen van den renthefferen of derselver erven sal moeten worden
gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitaele somma en daarop te verlopen interessen comparanten
verbinden de eerste sijn ende de laatste haar pupillen personen, gerede en ongerede goederen niets
uitgesondert en in specie tot een reeel hypotheecq en onderpand daar voor stellende en kragt deses
verbinden twee stukken bouwland als het eene de Braeke genaamt groot ongeveer vier schepel gesaay
tusschen de landen van Gerrit Greven en Jan Coenderink aan den Goorsenweg ende het tweede het
Mensink stukke genaamt groot ongeveer ses spint tusschen of bijlangs Meengs en Wanninks landen en
met den einde aan den kerkweg, beide in den Stokkemer Esch onder desen gerichte kennelijk gelegen. Ten
einde de renthefferen of derselver erven in cas van misbetalinge, soo van capitaal als interessen, haer 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 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 yeder in haar qualiteit dese ook mede hebben getekent, edog
geen cachet hebbende door mij verwalter richter mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 26 juny 1758.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Zacharias Armbrost en Gerrit Overvelt in het gerichte
gecompareerd en erschenen sijn den Hoog Wel Geboren Gestrengen Heer Jan Heydentrijk Baron van
Coeverden tot Wegdam en de Hoog Wel Geboren Vrouw Alegunda Isabella Baronnesse van
Coeverden geboren Baronnesse van Raesfelt echteluyden, sijnde dese met haar eheheer voornoemt als
man en voogd geassisteert. Verklarende wegens opgenomene en verstrekte penningen aan burgermeester
Balthasar Muntz en vrouw Catharina Muntz geboren ter Borch, opregt en deugdelijk schuldig te sijn
een summa van seven duysent guldens. Belovende deselve jaerlijks tot de aflosse toe, dewelke na
voorgegane loskonding van ses maenden voor den verschijnsdag den 30 juni binnen Zwol sal moeten
geschieden gelijk ook aldaar de betalinge der interessen gedaan worden en te sullen verrenten met drie
gulden en vijftien stuivers, edoch de renten binnen den tijd van drie maanden nae de verschijnsdag
voldoende met drie gulden en tien stuivers van elk hondert. Waarvoor den Heer en Vrouw comparanten
voornoemt haar elk in het geheel onder renunciatie der exceptien van ongetelden gelde en schuldsplitsinge
afstant van haar adelijke privilegien en submissie aan den dagelijksen richter ende vrouw comparante
mede onder uitdrukkelijke renunciatie van het vellijaanse besluit en de authentica siqua mulier cad ad
senatus consultum vellejanum, willende dat geen vrouwspersonen haar voor de schuld van anderen, selfs
niet voor die van haar eygen mannen mogen verbinden; nadat haar Hoog Wel Geb daarvan volkomen
onderrigt was, verklaerden niet alleen ten kragtigsten te verbinden maar ook bij desen tot een speciael
hypotheec en onderpand te stellen haar Heer en Vrou comparanten vrije en allodiale goed en havesate
Wegdam, huis, bouwhuysen, hoven, houtgewassen, ap en dependentien; voorts die daartoe en
onderhorige bouw, hooy en groenlanden met alle haar regt en geregtigheden, mitsgaders het erve
Krooshoop, het erve Spekenbrink en het plaasjen den Boom en het plaasjen de Vinke met die daartoe en
onderhorende landerijen, houtgewassen, huysen en getimmerten, alle te samen onder den edele gerichte
gelegen. In kennisse der waerheid hebbe ick verwalter richter voornoemt dese met de Heer en Vrouw
comparanten geteekent en gezegelt.
Actum op den huise Wegdam den 30 juny 1758.
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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Anna Smits (Peters) weduwe van wijlen Harmen Tangena en kind
als Anna Geertruit Tangena, sijnde beide geassisteert met pr. Christoffel Hulsken als haar versogten
mombair in desen; voorts Jan Roelof Tangena te samen binnen Goor 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 campjen land het Tangenaas campjen genaamt groot ongeveer
een half mudde gesaay met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden in sijn bekende bepalinge

tusschen het Kindergoor en Sumpel in het Elsenerbroek onder desen gerichte van Kedingen gelegen. Ende
dat aen handen ende ten erffelijken profijte van de coperen Harmen Vinkers of nu Philipsborg, desselfs
huisvrouwe Jenneken Notteberg ende derselver erven, voor een summa van een hondert car. gulden
waervan sij comparanten bekenden den laatsten met den eersten penning aan haar deger wel voldaan ende
betaalt te sijn. Oversulx wegens de gelibelleerde cooppenningen ten volle dede quiteren, haar ende
derselver erven van het verkofte onterven ende de coperen gemelt ende derselver erven daar wederom
aenerven bij desen. Met belofte om desen 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 neffens de ed. Jurriaen Jalink, als door comparanten in judicio gequalificeert
sijnde voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 23 september 1758.
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 Bruggink en Jan Coedijk persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jacob Fock en desselfs huisvrouwe Gesina Jacobsen marito tutore
tot Rijssen wonende. De welke bekenden ende verklaerden, soo voor haar selfs als mede voor kinderen en
erfgenamen van wijlen hun respective vader en schoonvader Herman Fock en moeder en schoonmoeder
Barbara Hendriksen en daar voor ten allen de rato caverende in optima juris forma verkoft, gecedeert ende
getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, haar eygen toebehorende gerigte vierde part in
de soogenaamde Meylink maate groot ongeveer drie vierendeel dagwerk hooyland met derselver lusten
en lasten, recht en geregtigheden in de boerschap Elsen met de eene sijde agter den Koekoek bijlangs de
beeke onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aen handen ende ten erffelijken
profijte van de gesamentlijke kinderen van Jan Meyer en desselfs huisvrouwe Hendrina van den
Boom ende dat voor de summa van een hondert vijff en negentig car. gulden vrij gelt waervan sij
comparanten bekenden den eersten met den laatsten penning deeger wel voldaan ende betaalt te sijn.
Oversulx wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haar en derselver erven van
het verkofte onterven ende de coperen gemelt met derselver erven daar wederom aenerven bij desen. Met
beloften on dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren als erfcoops
recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten
eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Rijssen den 8 november 1758.
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 Derk Meyerink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Huiskes (Aaftink) en desselfs huisvrouwe Geertjen
Huiskes marito tutore in de boerschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ter leen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te
weesen aan Waender Wissink en desselfs huisvrouwe Aeltjen Mensink in Elsen wonende en wel een
capitale summa van een hondert twee en twintig car. gulden en tien stuivers. Belovende deselve jaerlix
tot de aflosse toe, de welke nae voor gename loskondinge van een half jaar voor den verschijnsdag
vallende als heden over een jaar sal moeten geschieden, te sullen verrenten met vier gulden en tien
stuivers, edog de rente binnen het jaar na de verschijnsdag betaalt wordende en dus het eene jaar van uit
het andere houdende, dan met drie gulden van het hondert kunnen volstaan. Voor welke capitaele summa
en daarop te verlopen renten comparanten verbinden haere personen en goederen en specialijk daarvoor
tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand stellen en verbinden haar eygen toebehorende vrije en
allodiale hooymaate groot ongeveer vier dagwerken in het Elsenerbroek tusschen de Crommemaete en
Philipsburgh camp gelegen; voorts nog een camp land groot ongeveer vijff mudde gesaay schietende langs
Wimerink camp en het gemeene veld in de boerschap Harke beide onder desen gerichte van Kedingen
kennelijk gelegen. Welke beide parzelen bereyds op den 26 nobember 1749 voor een capitael van vijff
hondert gulden en daarop te verlopen renten, ten profijte van de renthefferen sijn verbonden en welke acte
van hypothecatie in volle waerden haar kragt en effect sal verblijven. Ten einde de renthefferen in cas van

misbetalinge, soo van capitael als interesse, haar daar aen ten allen tijde cost en schadeloos sullen kunnen
en mogen verhalen. Renuntierende ten dien einde van alle exceptien en privilegien rechtens desen
eenigsints contrarierende en wel 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 in
judicio gequalificeert voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt.
Actum Goor den 23 december 1758.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Zacharias Armbrost en Gerrit Overvelt in het gerichte
gecompareerd en erschenen sijn den Hoog Wel Geboren Gestrengen Heer Jan Heydentrijk Baron van
Coeverden tot Wegdam en de Hoog Wel Geboren Vrouw Alegunda Isabella Baronnesse van
Coeverden geboren Baronnesse van Raesfelt echtelieden sijnde dese met haar Ehe Heer voornoemt als
man en voogd geassisteert. Verklarende alnog bij desen den 30 juni laastleden van de Weledele Gestrenge
Heere Balthasar Muntz burgermeester der stad Zwolle en vrouw Catharina Muntz geboren ter
Borch echtelieden, opgenomen en ter leen ontfangen te hebben een summa van seven duysend guldens.
Belovende deselve jaerlijks tot de aflosse toe, de welke na voorgegane loskondiging van ses maanden
voor den verschijnsdag sal moeten geschieden, te sullen verrenten met drie guldens en vijftien stuivers;
edoch de renten binnen drie maanden na den verschijnsdag voldoende met drie guldens en tien stuivers
van elke hondert. Waervoor den heer en vrouw comparante haar elk in het geheel onder renunciatie der
exceptien van ongetelden gelde en schuldsplitsinge afstant van haar adelijke privilegien en submissie van
den dagelijksen richter en de vrouw comparante mede onder uitdrukkelijke renunciatie van het velliaanse
raadsbesluit en de authentica si qua mulier cad ad senatus consultum vellejanum willende dat geen
vrouwspersonen haar voor de schuld van anderen, selfs niet voor die van haar eygen mannen mogen
verbinden nadat haar Hoog Wel Geb daar van volkomen onderrigt was, verklaarden te verbinden maar
ook bereyds den 6 july deses jaers voor het scholten gerichte van den Hardenberg eenige harer
comparanten goederen aldaar gelegen gehypothiqeert te hebben, welke hypothecatie in volle waarden en
haar kragt en effect sal verblijven, en daar en boven tot meerder securiteit der voorgemelte renthefferen
voor het gemelde capitaal van 7000 guldens en de renthefferen van dien bij desen mede te verbinden en
tot een speciaal hypotheeq te stellen haar Heer en Vrouw comparanten vrije en allodiale goed en havesate
Wegdam, huys, bouwhuysen, hoven, houtgewassen, ap en dependentien; voorts die daartoe en
onderhorige bouwlanden, hooy en groengronden met alle haar regt en geregtigheden, mitsgaders het erve
Krooshoop, het erve Spekenbrink, het plaatsjen den Boom en het plaatsjen de Vinke met die daartoe en
onderhorige landerijen, houtgewassen en huisen en getimmerten, ap en dependentien van dien, alle te
samen onder dese edele gerichte gelegen. In kennisse der waerheid hebbe ick verwalter richter voornoemt
dese met de heer en vrouw comparante getekent en gezegelt.
Actum Goor den 28 december 1758.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Wicher ten Zijthof en Jan ten Zijthof persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Reurslag en desselfs huisvrouwe Jenneken Busschers
marito tutore in de Nettelhorst onder Logchem wonende. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge
coopbrief in dato den 4 april 1758 daarvan opgerigt in optima juris forma verkofte, gecedeert en
getransporteert ende overgedragen te hebben, sulx doende in en mits desen, desselfs eygendoemelijke
vrije en allodiale huis en hofjen voor de bovendeure en grond daar het huis op staat, het Kleine
Egbers genaamt met desselfs lusten en lasten, recht en gerechtigheden in de boerschap Beusbergen onder
desen gerichte van Kedingen kennelijk staande en gelegen. Ende dat aan handen ende ten erffelijken
profijte van de coperse Trine Klein Egbers en derselver erfgenamen voor een summa van een hondert
en seventig car. gulden vrij gelt. Welke cooppenningen sij comparanten bekenden dat aan haar den
laatsten met den eersten penning deger en wel voldaan en betaalt sijn. Oversulx wegens de gelibelleerde
cooppenningen ten vollen deden quiteren, haar en derselver erven van het verkofte onterven ende de
coperse en derselver erven 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 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 of gehandmerkt, edog geen cachet hebbende door mij verw.
richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 4 may 1759.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Wichert ten Zijthof en Jan ten Zijthof persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Reurslag en desselfs huisvrouwe Jenneken Busschers
marito tutore in de Nettelhorst onder Logchem wonende. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge
coopbrief in dato den 6 april 1758 daarvan opgerigt in optima juris forma verkoft, gecedeert ende
getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, haar eygendoemelijke vrije en allodiale gaarden
den Schoppers gaarden genaamd, gelegen in Groot Egbers gaarden bij Ickink aan den Mors in sijn
bekende bepalinge in de boerschap Beusbergen gerichts Kedingen met desselfs lusten en lasten, recht en
geregtigheden. Ende dat aan handen ende ten erffelijken profijte van de coperen Hendrik Egbers,
desselfs huisvrouwe Jenneken en derselver erfgenamen en wel voor een summa van een hondert en
negentig caroli gulden vrij gelt. En welke cooppenningen sij comparanten bekenden dat aan haar den
laatsten met den eersten penning deger en wel voldaan ende betaalt te sijn. Oversulx wegens de
gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haar en derselver erven van het verkofte onterven
ende de coperen ende derselver erven 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 of gehandmerkt edog geen cachet
hebbende door mij verw. richter op derselver versoek ook mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 4 may 1759.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Wichert ten Zijthof en Jan ten Zijthof persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Berent Keusenkamp en desselfs huisvrouwe Grietjen Wijmerink
marito tutore thans tot Diepenheim wonende. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge coopbrief in
dato den 10 januar 1758 daarvan opgericht, in optima juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert
te hebben, sulx doende in en mits desen, haar eygen toebehorende vrije en allodiale hooylanden, het
eene het Russchen slag genaamt groot ongeveer twee dagwerken met den eenen einde aan de Schipbeeke
en met den anderen einde aan Meengs maat en het andere de Doornick reyse genaamt, sijnde drie vijfde
parten en waarvan de andere twee vijfde parten aan Leeftink sijn toebehorende met de zuidsijde langs
Dijkink slag en met de noordsijde langs Broek Gerrit sijn slagh, beide perselen in hun bekende situatie in
de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen gelegen en sulx met derselver heeren lasten en
oude en nieuwe geregtigheden. Ende dat aan handen ende ten erffelijken profijte van de coperen Gerrit
Meengs, desselfs huisvrouwe Jenneken Gelkinck en derselver erven en dat voor een summa van seven
hondert en vijftig car. gulden vrij gelt. Welke sij comparanten ook bekenden dat aen haar den eersten
penning ten vollen ende te danke sijn voldaen en betaalt. Oversulx sij comparanten wegens de
gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haar en derselver erven van het verkofte onterven
ende de coperen ende derselver erven 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 nevens de
comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 8 may 1700 negen en vijftigh.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Gerrit ten Zijthof en Jan ten Zijthof persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Zwaak in qualiteit als volmagtiger van vrouw

Geertruid Aleida Marienburg wed. van wijlen den heer dr Joan Reminck voor haar selven en in
qualiteit als schuldeiser en boedelhoudster van wijlen gemelde haar ehemans nalatenschap, luid volmagt
voor de Hoog Achtb. Heeren Burgermeesteren Schepenen en Raden der stad Deventer op den 5 deser
maand may 1759 op comparant ad hune actum debite gepasseerd, deselve in judicio gesien, gelesen en
van waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregistreert, in kragte van de
welke hij comparant namens sijn principalinne voor haar selfs en in haar qualiteit bekende ende verklaarde
hoe dat neffens haar opgemelte wijlen eheman op den 20 september 1753 volgens coopbrief daervan
geformeert aan Jan Hospes in de Pot en desselfs huisvrouw Harmken hebben verkoft voor een summa
van vijff hondert en vijftig car. gulden vrij gelt haar eygen toebehorende vrije en allodiaele land bij
het huis van hem Jan Hospes in den Pot in den agtersten Daalwijker kamp, soo door hem van de
heyde grond is aangemaakt en lange jaeren in gebruik gehad heeft, nevens nog een mudde land daarnaast
aen Daalwijker land, sijnde tiendbaer in de boerschap Harke onder desen gerichte van Kedingen, beide
percelen in haer bekende bepalinge gelegen. En sulx met derselver rechten en gerechtigheden en dese
expresse conditie dat de coperen van dese parselen volgens gemelde coopbrief jaerlix en alle jaer op St
Martini aen den bouwman van het erve Daalwijk voor verpondinge en contributie en gesaey wegens het
missen van desselfs land van het erve afgenomen en tot laste van den bouwman geweest is en blijft, te
sullen betalen de somma van seven gulden en tien stuivers. Voorts bekende en verklaerde hij comparant
dat de coperen van gemelde cooppenningen ten vollen ende te danke hebben voldaan en betaalt. Oversulx
daarvan niet alleen bij desen dede quiteren maar ook het verkofte in optima juris forma te cederen, te
transporteren ende over te dragen, sulx doende in en mits desen, aen ende ten erffelijken profijte van de
coperen en desselfs erven, sijn principalinne en derselver erven daarvan onterven ende de coperen met
derselver erven daer wederom aenerven. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijden
te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aensprake als erfcoops recht is. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparant in sijn gemelde qualiteit
eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 10 may 1700 negen en vijftig.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Gerrit ten Zijthof en Jan ten Zijthof persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Hospes in den Pot en desselfs huisvrouwe Hamken marito tutore
in de boerschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden
gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te wesen aen de ed.
Jacob Bruins oud burgermr. der stad Goor en Berent Jan Knape coopman mede binnen Goor
wonende in qualiteit als mombaeren van Hendrik Jalink minderjarige zoon van wijlen Gerrit Jalink in
leven coopman tot Amsterdam wonende en Maria Cramer, nu hertrouwt aan de coopman Fredrik
Rohne, gewesen eheluiden, een capitaele summa van vier hondert car. gulden, segge f 400, ad 20
stuivers het stukke. Met beloften om dit capitael jaerlix en alle jaer te verrenten met vier diergelijke
gulden van yedert hondert, edog de rente jaerlix binnen een vierendeel jaars nae de verschijnsdag betaalt
wordende met drie gulden en vijff stuivers van yeder hondert kunnen volstaan en sal het eerste jaar
interesse verschenen wesen en als heden over een jaar en soo voorts van jaar tot jaar te continueren tot de
dadelijke restitutie en aflosse toe; ten welken einde de opsage ten wedersijden sal vrij staan mits een half
jaar voor de verschijnsdag gedaan worde, alsdan over dit capitael met die ten agteren sijnde interesse op
de eerstkomende verschijnsdag aan de renthefferen of eygenaar deses binnen Goor franco sal worden
gerestitueert ende erlegt. Verbindende comparanten, soo voor capitael als daarop te verlopene interessen,
haare personen en goederen egeene uitgesondert en vorders daarvoor tot een speciaal hypotheeq en
onderpand stellende en kragt deses verbindende haar eygendoemelijke vrije en allodiale huis en hoff
of gaarden den Pot genaamt, mitsgaders het land bij het huis in den agtersten Daalwijker camp soo van
de heyde grond is aengemaakt, alsmede nog een mudde landt sijnde tiendbaer daar naast aan Daalwijker
land, te samen ongeveer groot vijff en een half mudde gesaay, beide laatste parselen van wijlen dr. Joan
Reminck en vrouw Geertruid Aleida Marienburg eheluiden aengekoft en op heden aen comparanten teste
prothocolle overgedragen en tot betalinge dier cooppenningen voorschr. summa mede gebruikt, alle in de

boerschap Harke onder desen gerichte van Kedingen in haar bekende bepalinge staande en gelegen. Ten
einde de renthefferen of eygenaar deser acte haar daar aan ten allen tijden, soo wegens capitael als daarop
te verlopen interesse, 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 mede
van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn.
dese nevens de ed. Coenraad ter Swaak, als door comparanten schrijvens onervaeren en geen zegel
gebruikende sijnde, in judicio versocht en gequalificeert voor haar te tekenen en te segelen, getekent en
gesegelt.
Actum Goor den 10 may 1700 negen en vijftig.
Copia
Wij Burgermeesteren, Schepenen en Raden der stad Deventer doen cond en certificeren kragt deses dat
voor ons persoonlijk gecompareert en erschenen zij vrouw Aleida Geertruid Marienburg weduwe van
wijlen dr. Joan Reminck, voor haar selven en in qualiteit als weduwe erfuiterse en boedelhouderse voor
wijlen haar ehemans nalatenschap in desen met dr. B.H. Besier als haren gekoren mombaer geassisteert.
Verklarende in de beste en bestendigste forma rechtens te constitueren en volmagtig te maken, sulx
doende in en mits desen, Coenraad ter Swaak woonagtig te Goor om voor vrouw comparante te ontfangen
gedaene restante cooppenningen als haar comparante nog competeren van Jan Henderik Lodeweegs en
Abraham Houhedde, Jacob Meenck en Pot Jan, wegens aan haar op den 22 sept. des jaars 1753
verkogte parcelen land bij coopsvoorwaerden breder gespecificeerd; van den ontfangst quitancie te
passeren mits daarvan doende behoorlijke rekeninge, bewijs en reliqua; voorts nae ontfangst der
cooppenningen van die verkogte parcelen aen de voorn. coperen transport te doen na coustume locael soo
en daar het behoort, de acte van transport namens de vrouw constituante mede te tekenen en te zegelen en
dieswegens vorder alles te doen en werkstellig te maken hetgeen der saken nooddruft eenigsints sal komen
te vereischen en sij vrouw comparante selfs present sijnde soude kunnen, mogen en moeten doen. Alwaer
het ook daer toe speciale magt dan bij desen uitgedrukt wierde gerequireerd welke sij hiermede aen de
geconstitueerde voornoemt wel expres wil gegeven hebben. Alles met belofte van goedkeuringe en
schadelooshoudinge en allen anderen clausulen na regtens daer toe staande. Zonder arg of list en in
kennisse der waerheid desen gegeven onder onses stadszegel en subscriptie van een onser secretarien.
Deventer den vijfden may 1759.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Gerrit ten Zijthof en Jan ten Zijthof persoonlijk
gecompareerd ende erschenen de ed. Coenraed ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van vrouw
Geertruid Aleida Marienburg wed. van wijlen de heer dr. Joan Reminck voor haer selfs en in
qualiteit als erfuiterse en boedelhouderse van gemelde wijlen haer ehemans nalatenschap, luid volmagt
voor de Hoog Achtb. Heeren Burgermeesteren, Schepenen en Raden der stad Deventer op den 5e deser
maand maey 1759 op den comparante mede ad hune actum debite gepasseerd, deselve in judicio gesien,
gelesen en van waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregistreerd; uit
kragte van de welke hij comparant bekende ende verklaerde hoe dat gemelde sijn vrouw principalinne en
desselfs gem. wijlen haer eheman op den 25 september 1753 volgens coopbrieff daarvan geformeert aen
Abram Houwhedde en desselfs huisvrouwe Janna van Logchem voor een summa van sestig gulden
vrij gelt hebben verkoft een stukke land groot ongeveer een half mudde gesaay sijnde tiendbaar aan het
capittel van Deventer met derselver recht en geregtigheden in den agtersten Daelwijkerkamp naast het
land van Jan Hendrik Lodeweghs en Derk Hendrik Gorkink in de boerschap Harke onder desen gerichte
van Kedingen kennelijk gelegen; met dese expresse conditie dat de coperen van dit parceel volgens
coopbrief jaerlix voor verpondinge sullen betalen twaalf stuivers en voor contributie tien stuivers tot
ontlastinge van het erve Daelwijk waeronder dit land gehoord heeft. En in cas van verminderinge of
vermeerderinge voor soo verre dit land aengaat tot coperen schade en boete. Voorts bekende ende
verklaerde hij comparant dat de coperen de gemelde cooppenningen den laatsten met den eersten penning
ten vollen hebben voldaan en betaalt. Oversulx comparant daarvan bij desen niet alleen dede quiteren

maar ook het verkofte land in optima juris forma te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx
doende in en mits desen, aen ende ten erffelijken profijte van de coperen gemeld, sijn principalinne en
derselver erven daarvan onterven en de coperen en derselver erven daar wederom aenerven. Met beloften
om desen erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op
en aensprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
nevens den comparant in sijn voorschr. qualiteit eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 10 maey 1700 negen en vijftig.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Gerrit ten Zijthof en Jan ten Zijthof persoonlijk
gecompareerd ende erschenen de ed. Coenraed ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van vrouw
Geertruid Aleida Marienburg wed. van wijlen de heer dr. Joan Reminck voor haer selfs en in
qualiteit als erfuiterse en boedelhouderse van gemelde wijlen haer ehemans nalatenschap, luid volmagt
voor de Hoog Achtb. Heeren Burgermeesteren, Schepenen en Raden der stad Deventer op den 5e deser
maand maey 1759 op den comparante mede ad hune actum debite gepasseerd, deselve in judicio gesien,
gelesen en van waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregistreerd; uit
kragte van de welke hij comparant bekende ende verklaerde hoe dat gemelde sijn vrouw principalinne en
desselfs gem. wijlen haer eheman op den 25 september 1753 volgens coopbrieff daarvan geformeert aen
Jan Hendrik Lodewegs en desselfs huisvrouwe Geesken Kock voor een summa van sestig gulden vrij
gelt hebben verkoft een stukke land groot ongeveer een half mudde gesaay sijnde tiendbaar aan het
capittel van Deventer met derselver recht en geregtigheden in den agtersten Daelwijkerkamp naast het
land van Pot Jan en Abraham Houwhedde in de boerschap Harke onder desen gerichte van Kedingen
kennelijk gelegen; met dese expresse conditie dat de coperen van dit parceel volgens coopbrief jaerlix
voor verpondinge sullen betalen twaalf stuivers en voor contributie tien stuivers tot ontlastinge van het
erve Daelwijk waeronder dit land gehoord heeft. En in cas van verminderinge of vermeerderinge voor soo
verre dit land aengaat tot coperen schade en boete. Voorts bekende ende verklaerde hij comparant dat de
coperen de gemelde cooppenningen den laatsten met den eersten penning ten vollen hebben voldaan en
betaalt. Oversulx comparant daarvan bij desen niet alleen dede quiteren maar ook het verkofte land in
optima juris forma te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen, aen ende
ten erffelijken profijte van de coperen gemeld, sijn principalinne en derselver erven daarvan onterven en
de coperen en derselver erven daar wederom aenerven. Met beloften om desen erfcoop, cessie en transport
ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aensprake als erfcoops recht is.
S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens den comparant in sijn
voorschr. qualiteit eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 10 maey 1700 negen en vijftig.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Gerrit ten Zijthof en Jan ten Zijthof persoonlijk
gecompareerd ende erschenen de ed. Coenraed ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van vrouw
Geertruid Aleida Marienburg wed. van wijlen de heer dr. Joan Reminck voor haer selfs en in
qualiteit als erfuiterse en boedelhouderse van gemelde wijlen haer ehemans nalatenschap, luid volmagt
voor de Hoog Achtb. Heeren Burgermeesteren, Schepenen en Raden der stad Deventer op den 5e deser
maand maey 1759 op den comparante mede ad hune actum debite gepasseerd, deselve in judicio gesien,
gelesen en van waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregistreerd; uit
kragte van de welke hij comparant bekende ende verklaerde hoe dat gemelde sijn vrouw principalinne en
desselfs gem. wijlen haer eheman op den 25 september 1753 volgens coopbrieff daarvan geformeert aen
Jacob Meengs (Daalwijk) en desselfs huisvrouwe Fenneken Sloots voor een summa van vierhondert
vijf en twintig gulden vrij gelt hebben verkoft haer eygendoemelijke drie parcelen of stukken zaay of
bouwland met de heydegrond daer tegenover in den agtersten Daalwijkerkamp tusschen den Potkamp en
het land van Jan Costers en tiendbaar aan het capittel van Deventer met derselver recht en geregtigheden
in den agtersten Daelwijkerkamp in de boerschap Harke onder desen gerichte van Kedingen kennelijk

gelegen; met dese expresse conditie dat de coperen van dese parcelen volgens coopbrief van yder parceel
ongveer groot een mudde gesaay jaerlix voor verpondinge sullen betalen eenen gulden en vier stuivers
enkel gelt en voor contributie eenen gulden tot ontlastinge van het erve Daelwijk waeronder dit land
gehoord heeft. En in cas van verminderinge of vermeerderinge voor soo verre dit land aengaat tot coperen
schade en boete. Den opweg na gemelde landen sal moeten komen aen de bergsijde midden in den
agtersten camp alwaar de coperen met de andere coperen van de andere parcelen nae welgevallen een
stukke mogen hangen en samen bekostigen. Voorts bekende ende verklaerde hij comparant dat de coperen
de gemelde cooppenningen den laatsten met den eersten penning ten vollen hebben voldaan en betaalt.
Oversulx comparant daarvan bij desen niet alleen dede quiteren maar ook het verkofte land in optima juris
forma te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen, aen ende ten erffelijken
profijte van de coperen gemeld, sijn principalinne en derselver erven daarvan onterven en de coperen en
derselver erven daar wederom aenerven. Met beloften om desen erfcoop, cessie en transport ten allen tijde
te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aensprake als erfcoops recht is. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens den comparant in sijn voorschr.
qualiteit eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 10 maey 1700 negen en vijftig.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Gerrit ten Zijthof en Jan ten Zijthof persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jacob Meengs en desselfs huisvrouwe Fenneken Meengs marito
tutore in de boerschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in
goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Albert Stegeman
(Blankvoort) tot Marculo wonende en derselver erven, een capitaele summa van vierhondert en vijftig
car. gulden, segge f 450, ad 20 stuivers het stukke. Met beloften om dit capitael jaerlix en alle jaer te
verrenten met drie diergelijke gulden van het hondert en sal het eerste jaer rente verschenen wesen als
huiden over een jaer en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Ten
welken einde de opsage ten wedersijden sal vrij staen mits een half jaar voor de verschijnsdag gedaan
worde. Als wanneer voorschr. capitael met die alsdan ten agteren sijnde interesse op de eerstkomende
verschijnsdag aen handen van de rentheffer of derselver erven sal worden gerestitueert ende erlegt.
Verbindende comparanten, soo voor capitael als daarop te verlopen interessen, haere personen en
goederen egeen uitgesondert en verder daer voor tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellende en
kragt deses verbindende haar eygendoemelijke vrije en allodiale gaarden groot ongeveer een schepel
gesaay tusschen de gaardens van Look en Daalwijk, alsmede nog drie parcelen of stukken saayland met
de heydegrond daar tegens over, te samen groot ongeveer drie mudde gesaay sijnde tiendbaar in den
agtersten Daalwijker kamp tusschen den Potkamp en het land van Jan Costers, alle in de boerschap Harke
onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Sijnde dese drie parcelen van wijlen dr. Joan
Reminck aangekoft en op heden aan comparanten ten prothocolle overgedragen en tot betalinge dier
cooppenningen voorschr. summa mede gebruikt. Ten einde de rentheffer of derselver erven in cas van
misbelatinge soo van capitael als interesse, haar daer aen ten allen tijde 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 mede 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 verwalter richter op
derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 10 may 1700 negen en vijftig.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Gerrit ten Zijthof en Jan ten Zijthof persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Hermannus van Heek burgermeester der stad Delden als
lasthebbende van de mombaeren over de minderjarige kinderen van wijlen Levert ten Thije en Gesina
Rottink in leven gewesen eheluiden; voorts Wolter Jalink burgermr. der stad Goor als volmagtiger van

juffr. Henrica ten Thije, luid volmagt op den 20 may 1758 voor burgermeesteren en regeerders der stad
Amsterdam op comparant gepasseerd, deselve in judicio gesien en van waerden erkent. Ende dan nog
Derk ten Doeschate en desselfs huisvrouwe Anna Judith ten Thije marito tutore en mede caverende
voor hun respective absente broeder en susters, alle erfgenamen van wijlen hun respective vader en
grootvader Berent ten Thije. De welke tesamen en yeder in het bijsonder bekenden ende verklaerden op
den 23 october 1758 bij publique verkopinge verkoft te hebben aan Bernardus ten Thije en desselfs
huisvrouwe Harmina Bouw, derselver eygendoemelijke vrije en allodiale exempt heeren lasten twee
stukken land groot ongeveer een mudde gesaey met eenvierde dagwerk hooyland tusschen de landen van
de coperen en Klein Bruggink in den soogenaamden Herssebrink in carspel van Goor onder desen
gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende sulx met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden
en dat voor een summa van twee hondert een en seventig gulden vrij gelt. Welke cooppenningen door
de coperen aen haar comparanten ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx
comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen niet alleen ten vollen deden quiteren maar ook in
optima juris forma het voorgemelde verkofte cederen, transporteren en overdragen, sulx doende in en mits
desen, aan ende ten erffelijken profijte van de gemelde coperen Bernardus ten Thije desselfs huisvrouwe
Hermina Bouw en derselver erven. Comparanten haar, derselver absente broeder en susters, voorts
principalen en minderjarige kinderen daarvan onterven ende de coperen gemeld ende derselver erven 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, opsprake en naminge als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten yeder in sijn qualiteit
eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 10 may 1700 negen en vijftig.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Smits of Klumpers en desselfs huisvrouwe Geertruit Baan
marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 15 febr. deses jaars 1759
volgens conditien daarvan geformeert verkoft te hebben aan Broek Jan en desselfs suster Hendrikjen
Broekmans haar eygen toebehorende stukke land het Middelste Stukke genaamt groot ongeveer vier
schepel gesaay, sijnde tiendbaar en beswaart met eenen gulden en tien stuivers verpondinge en contributie
jaerlix of soo veel meerder of minder als haar Ed Mog de Heeren Staaten deser provincie daarop in het
vervolg sullen gelieven te stellen. Voorts met derselver recht en geregtigheden in de markte en esch van
Marculo onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en waer nae toe de weg ter bekwamer tijd
en als van vrugten ontbloot is over het stukke tegens het huis door Jan Costers en Willem Fokkers gekoft
is gaande en gebruikt sal mogen worden. Ende dat voor een summa van vier hondert en vijftig car.
gulden vrij gelt; welke cooppenningen door de coperen aan haar comparanten ten vollen ende te danke
waeren voldaan en betaalt. Oversulx wegens de gelibelleerde cooppenningen niet alleen ten vollen deden
quiteren maar ook in optima juris forma het gemelde verkofte stukke land cederen, transporteren en
overdragen, sulx doende in en mits desen, aen ende ten erffelijken profijte van de coperen Broek Jan en
desselfs suster Hendrikjen Broekmans en derselver erven. Haer comparanten, kinderen en erfgenamen
daarvan ontervende ende de coperen met derselver erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met
beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle
evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn.
dese neffens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 13 july 1700 negen en vijftig.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Smits of Klumpers en desselfs huisvrouwe Geertruit Baan
marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 15 febr. deses jaars 1759
volgens conditien daarvan geformeert verkoft te hebben aan Willem Schrijver en desselfs huisvrouwe

Hendrina Rietmans haar eygen toebehorende stukke land het Gelkink stukke genaamt groot
ongeveer vier schepel gesaay gelegen voor Snels tusschen Meenderink en Welmers landen in de markte en
esch van Marculo onder desen gerichte van Kedingen, sijnde tiendbaar en beswaart met vijftien stuivers
verpondinge en contributie jaerlix of soo veel meerder of minder als Haar Ed. Mog. Heeren Staaten van
dese provincie daarop in het vervolg sullen gelieven te setten en met derselver verdere recht en
gerechtigheden. Ende dat voor een summa van vijffhondert en agt car. gulden vrij gelt. Welke
cooppenningen door de coperen aan haar comparanten ten vollen ende te danke sijn voldaan ende betaalt.
Oversulx sij comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen niet alleen ten vollen deden quiteren
maar ook in optima juris forma het gemelde verkofte stukke land cederen, transporteren ende overdragen,
sulx doende in en mits desen, aen ende ten erffelijken profijte van de coperen Willem Schrijver, desselfs
huisvrouw Hendrina Rietmans en derselver erven. Haer comparanten, kinderen en erfgenamen daarvan
ontervende ende de coperen met de haeren daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese
erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opsprake
als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens de
comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 13 july 1700 negen en vijftig.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Smits of Klumpers en desselfs huisvrouwe Geertruit Baan
marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 15 febr. deses jaars 1759
volgens conditien daarvan geformeert, verkoft te hebben de halfscheid van haar eygen toebehorende
stukke land, het stukke tegen het huis genaamt, tusschen Welmers en Loos landen groot ongeveer twee
schepel gesaay, waarvan de andere halfscheid door Jan Kosters gekoft, sijnde vrij met een tijldeart over
het stukke en anders tiendbaar en beswaart met tien stuivers verpondinge en contributie jaerlix, of soo veel
meerder of minder als Haar Ed Mog Heeren Staaten deser provincie in vervolg daarop sullen gelieven te
setten en waerover de weg ter bekwamer tijd alleen vrugten ontblood is nae het Hulsbeeken en middelste
stukke daarboven leggende is gaende en genomen zal worden; voorts met derselver recht en geregtigheden
in de markte en esch van Marculo onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat aan
Willem Fockers voor een summa van twee hondert car. gulden en ses stuivers vrij gelt. Welke
cooppenningen sij comparanten bekenden dat aan haar door den coper ten vollen ende te danke sijn
voldaen en betaalt. Oversulx niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren
maar ook in optima juris forma het gemelde verkofte halve stukke land cederen, transporteren ende
overdragen, sulx doende in en mits desen, aen ende ten erffelijken profijte van den coper Willem Fockers
voorn. en derselver erven. Haer comparanten, kinderen en erfgenamen daarvan ontervende ende de
coperen met de sijne daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en
transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht
is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens de comparanten
eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 13 july 1700 negen en vijftig.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Smits of Klumpers en desselfs huisvrouwe Geertruit Baan
marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 15 febr. deses jaars 1759
volgens conditien daarvan geformeert, verkoft te hebben aen Gerrit Alferink haar eygen toebehorende
stukjen land voor den berg, groot ongeveer twee schepel gesaay sijnde tiendbaar en beswaart met tien
stuivers verpondinge en contributie jaerlix, off soo veel meerder of minder als haar Ed. Mog. de Heeren
Staaten deser provincie daarop in het vervolg sullen gelieven te setten; voorts met derselver recht en
gerechtigheden in de markte en esch van Marculo tusschen Loos en Elkink landen onder desen gerichte
van Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor een summa van twee hondert car. gulden en tien stuivers

vrij gelt; Welke cooppenningen door de cooper aan haar comparanten ten vollen ende te danke waeren
voldaen ende betaalt. Oversulx wegens de gelibelleerde cooppenningen niet alleen ten vollen deden
quiteren maar ook in optima juris forma het verkofte stukjen land cederen, transporteren ende overdragen,
sulx doende in en mits desen, aen ende ten erffelijken profijte van den coper Gerrit Alferink en derselver
erven. Haer comparanten, kinderen en erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen met de sijne daer
wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen
staan wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde
hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 13 july 1700 negen en vijftig.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Wichert ten Zijthoff en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn de Hoog Wel Geboren Heer Johan Balthazar Nicolaas Duithe
genaamt Buth en de Hoog Wel Geboren Freulin Margareta Elisabeth Frederica van Duithe
genaamt Buth, sijnde broeder en suster ende de laatste in desen geassisteert met burgermr. Wolter Jalink
als haar versogten en ad hune actum toegelaten mombaer. De welke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen
aan den Hoog Ed Gestrengen Heer Fredrik Willem Schikhardt Capitein Lt. deser landen, desselfs
ehevrouw Chatrina Michgorius en derselver erven een capitaele summa van vijff hondert car.
gulden, segge f 500, Hollands ad 20 stuiver het stukke. Met beloften om dit capitael jaerlix en alle jaer te
verrenten met vier en een halve diergelijke gulden van het hondert, edog de interesse binnen agt weeken
nae de verschijnsdag betaalt wordende, met vier gulden van het hondert kunnen volstaan. En sal het eerste
jaar interesse verschenen wesen als huiden over een jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de
restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden sal vrij staan ten allen tijde te mogen geschieden mits de
opsage drie maanden voor de jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. Voor welke capitaele summa en daer
op te verlopen interessen den heer en freulin comparanten voorn. haar elk in het bijzonder geheel onder
renunciatien der exceptien van ongetelden gelde en schuldsplitsinge, afstant van haar adelijke privilegien
en submissie van den dagelixen richter ende freulin comparante onder uitdrukkelijke renunciatie van het
vellejaanse raadsbesluit en de authentica si qua mulier cad. ad senatus consultum vellejanum, willende dat
geen vrouws personen haar voor de schulden van anderen, selfs niet voor die van haar eygen mannen,
mogen verbinden; nae dat haar Hoog Welgeb. daarvan volkomen onderrigt was, verklaerden niet alleen
ten kragtigsten te verbinden, maar ook bij desen tot een speciaal hypotheecq en onderpand te stellen haar
comparanten eygendoemelijke vrije en allodiale tiende uit het erve ende goed Wolberink in de
boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen gelegen. Ten einde de renthefferen in cas van
onverhoopte misbetalinge, soo van capitael als interesse, haar daar aen cost en schadeloos sullen kunnen
en mogen verhalen. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voornoemt dese nevens de
comparanten en mombaer eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 18 july 1700 negen en vijftig.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Broek Jan onder Marculo wonende. De welke bekende ende verklaerde
wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te
wesen aen den ouden Dijk Arent onder Rijssen wonende ende derselver erven een capitale summa van
vier hondert en vijftig car. gulden, segge f 450 car gl, ad 20 stuivers het stukke. Met beloften om dit
gehele capitael jaerlix en alle jaer te verrenten met veertien (mogelijk verschrijving waarschijnlijk vier)
diergelijke gulden en sal het eerste jaer interesse verschenen weesen als huiden over een jaer en soo
continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Ten welken einde de opsage ten
wedersijden sal vrij staan mits een half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer
voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde interesse op de eerstkomende verschijnsdag aen
handen van den rentheffer of derselver erven sal worden gerestitueert ende erlegt. Verbindende

comparant, soo van capitaal als daar op te verlopen interessen, sijn persoon en goederen egeene
uitgesondert en verder daer voor tot een speciael hypotheecq en onderpand stellende desselfs huis, hof
of gaarden het Broekmans genaamt tusschen Kloeken en Bussink haar huisen in de boerschap Marculo
onder desen gerichte van Kedingen in sijn bekende bepalinge staende en gelegen. En dan nog de
halfscheid van een stukke land het Middelste stukke genaemt in sijn bekende bepalinge staende en gelegen
groot in het geheel ongeveer een mudde gesaey, sijnde tiendbaar mede in den esch en boerschap Marculo
kennelijk gelegen en waervan de weder halfscheid comparants suster Hendrikjen Broekmans is
toebehorende, als samen van Jan Smit of Klumpers en desselfs huisvrouwe Geertruid Baan aangekoft. Ten
einde de rentheffer of derselver erven in cas van misbetalinge, soo van capitael als interesse, sig daer aan
ten allen tijde cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende comparant ten dien
einde van alle exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende en in specie van de
exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
getekent nevens Jan Smits of Klumpers als door comparant schrijvens onervaeren sijnde in judicio
versocht en gequalificeerd voor hem te tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 28 july 1759.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Thijmans en desselfs huisvrouwe Hermina Beltmans marito
tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden in optima juris forma,
volgens coopbrief daar van opgerigt verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en
mits desen, haar eygen toebehorende vrije en allodiale stuk bouwlant groot ongeveer een mudde gesaay
met derselver lusten en lasten in den soogenaemden Beltmans camp in de boerschap Stokkum naast
coperen land onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aen handen ende ten
erffelijken profijte van de coperen Hendrik Schreurs (Spekenbrink), desselfs huisvrouwe Mechtelt en
derselver erven voor een summa van drie hondert car. gulden vrij gelt. Welke cooppenningen aan haar
comparanten door de coperen ten vollen en de te danke waeren voldaen en betaalt. Oversulx comparanten
bij desen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haer en derselver erven van
het vermelde verkofte stukke onterven ende de coperen gemeld met derselver erven 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 opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick
verwalter richter voorn. dese neffens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 8 october 1759.
Copia
Wij Jan van Assen, Hermen Alberink, loco pr. A.J. Perizonius, burgermeesteren in den tijd der stad
Ootmarssum certificeren kragt deses dat voor ons erscheenen is Elsken Helmigh huisvrouw van Gerrit
Engels in desen geassisteert met Jan Ribberink als haren hiertoe gekoren mombaer. En verklaerde
geconstitueert en volmagtig gemaakt te hebben, sulx doende bij desen, haar man Gerrit Engels voorn. ten
einde om sodane kooppenningen ad 173 gl ad 20 st het stuk van Berent Ziethof tot Goor uyt hoofde van
aankoop op den 5 juny jongstleden geschiet van een stuk hooygrond groot vijf schoft gelegen in de
Harker meeden aen haar comparante was schuldig geworden, te ontfangen en daarvan te quiteren en van
het gekogte te doen landcedelijke cessie, transport en overdragt en wijders so generael als speciaal alles
meer te doen en te verrigten hetgeen sij comparante selfs present sijnde soude kunnen mogen of moeten
doen, alles in ampliori forma en onder verbant als na regte. Des ten oirconde hebben wij burgermr voornt.
dese met onse stadssegel en secretaris subscriptie te doen corroboreren (bevestigen).
Actum Ootmarssum den 19 october 1759.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is de ed. Gerrit Engels tot Ootmarssum wonende voor hem selfs en als

gevolmagtigde van desselfs huisvrouwe Elsken Helmigh, luid procuratie door deselve op sijn ed. tot het
passeren deses speciaal ende debite op den 19 october 1759 voor den burgermeesteren der stad
Ootmarssum gepasseert, alhier in judicio vertoont, gesien, gelesen en van waerden erkent ende ten
prothocolle van transporten deses gerichts geregisteert. Ende verklaerde soo voor hem selfs en in
voorschreven qualiteit volgens conditien en voorwaarden op den 5 juny deses jaars 1759 daarvan opgerigt,
in optima juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen,
sijns comparants en derselver huisvrouwen eygendoemelijke hooylandjen, sijnde vrij en allodiaal, met
desselfs ap en dependentien, oude en nieuwe gerechtigheden en beswaart met heeren lasten omtrent groot
vijf schoft, wordende jaerlix omgehooyt met den tegenwoordiger bouwman van het erve Look; welke
hooylandjen is gelegen in sijn bekende bepalinge in de Herriker meeden, naast Looks hooyland soo en
als hetselve door comparantens schoonvader en vader Hendrik Helmigh van Adolph Hendrik van Uitert en
desselfs huisvrouwe Aeltjen ten Esendam aangekoft. Ende sulx aen handen ende ten erffelijken profijte
van de coper Berent ten Zijthoff, desselfs huisvrouwe Johanna ter Weele en erfgenamen en wel voor
een summa van een hondert drie en seventig gulden ad 20 stuivers het stuk vrij gelt. Waervan hij
comparant voor hem selfs bekende den laasten met den eersten penning deeger wel voldaan en de betaalt
te sijn. Oversulx wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen dede quiteren, hem en desselfs
huisvrouwe en erfgenamen van het gemelde verkofte hooylandjen onterven ende de coper, desselfs
huisvrouw en erfgenamen 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 neffens de comparant
eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 20 october 1700 negen en vijftigh.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Stoffer Clodes (Leusman) en desselfs huisvrouwe Teunisken Clodes
marito tutore in de boerschap Beusbergen wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijke schuldig te sijn
aan Jan Aarsen burgermr der stad Goor en desselfs huisvrouw Engel Swiers en derselver erven een
capitale summa van een hondert en vijftig car gulden, segge f 150, ad 20 stuivers het stukke. Met
belofte om dit capitael jaerlix en alle jaar te verrenten met vier diergelijke gulden van het hondert, edog de
interesse binnen ses weken aan de renthefferen betaalt wordende alsdan drie en een halve gulden van het
hondert kunnen volstaan en dat het eerste jaar interesse verschenen sal wesen als huiden over een jaar en
soo continueren van jaer tot jaer tot de dadelijke aflosse toe. Ten welken einde de opsage ten wedersijden
sal vrij staan mits een half jaar voor den jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. .... capitael ... alsdan ten
agteren sijnde interesse op den eerstkomende verschijnsdag aan handen van de renthefferen of derselver
erven sal worden gerestitueert ende erlegt. Verbindene comparanten, soo voor capitael als daarop te
verlopene interessen, haere personen en goederen egeene uitgesondert en verder daar voor tot een speciaal
hypotheecq en onderpand, mits desen, stellende en verbindende haar eygendoemelijke vrije en allodiale
hooymate het Snipgoor genaamt groot ongeveer drie dagwerken tusschen de hooylanden van Gelkink en
Wansink en met den eenen einde aan de gemeene weg in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van
Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of derselver erven in cas van misbetalinge, soo van
capitael als interesse, haar daer aan ten allen tijde cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen.
Renuncierende comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien rechtens dese eenigsints
contrarierende en in specie mede 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 verwalter richter op derselver versoek mede voor haar
gesegelt.
Actum Goor den 29 october 1700 negen en vijftigh.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Smits of Klumpers en desselfs huisvrouwe Geertruidt Baan
marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 19 febr. deses jaers 1759
volgens conditien daarvan geformeert, verkoft te hebben de halfscheid van haar eygen toebehorende
stukke land, het stukke tegens het huis genaamt tusschen Welmers en Loos landen groot ongeveer twee
schepel gesaay, waarvan de andere halfscheid aan Willem Fockers verkoft en toebehorende is, sijnde vrij
met een tijl dwars over het stukke en anders tiendbaar en beswaart met tien stuivers verpondinge en
contributie jaerlix, of soo veel meerder of minder als haar Ed. Mog. de Heeren Staaten deser provincie in
het vervolg daarop sullen gelieven te setten en waarover de weg ter bekwamen tijd als van vrugten
ontbloot is nae het Hulsbeeker en middelste stukke daarboven leggende, is gaande en genomen sal
worden. Voorts met derselver recht en geregtigheden in de markte en esch van Marculo onder desen
gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat aan Jan Kosters voor een summa van twee hondert car.
gulden en ses stuivers vrij gelt. Welke cooppenningen sij comparanten ook bekenden dat aan haar door
den coper gemelt ten vollen ende te danke sijn voldaen en betaalt. Oversulx sij comparanten niet alleen
wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren maar ook in optima juris forma het
gemelde verkofte halve stukke land cederen, transporteren en overdragen, sulx doende in en mits desen,
aen ende ten erffelijken profijte van de coper Jan Costers, desselfs huisvrouwe Aeltjen Wansink en
derselver erven. Haar comparanten, kinderen en erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen met
derselver erven daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop, cessie en transport
ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L.
In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens de comparanten eygenhandig
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 2 november 1700 negen en vijftigh.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Kosters of Pleysier en desselfs huisvrouwe Aeltjen Wansink
marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in
goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aen Jan Hendrik
Wannink en derselver erven in Beusbergen wonende, een capitaele summa van vierhondert car.
gulden, segge f 400, ad 20 stuivers het stukke. Met beloften om dit capitael jaerlix te verrenten met drie
diergelijke gulden van het hondert en waervan het eerste jaar interesse sal verschenen weesen op Martini
1760 en soo continueren van jaar tot jaar tot de effective restitutie en aflosse toe en die ten wedersijden sal
vrij staan ten allen tijde te mogen geschieden mits de een de andere een half jaar voor de jaerlixen
verschijndag daarvan behoorlijke opsage doende. Voor welke capitaele summa en daarop te verlopen
interesse comparanten generaliter verbindende haere personen en goederen geene uitgesondert en
specialijk daarvoor tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand stellende en kragt deses verbindende,
haer eygen toebehorende huis en hoff tusschen de behuisinge van Derk Welmers en Jan Vedders binnen
Marculo aan den kerkhof staende en gelegen. Voorts een stukke bouwland in den Dalewijker kamp
tusschen de landen van Jacob Meengs en Gerhardus ten Dam in de boerschap Harke kennelijk gelegen en
van de hr. doctor Reminck aangekoft, als mede hun gaarden den Pad gaarden genaamt tusschen de landen
van Roelof Lodewijk en den voetpad nae de Weeme van Marculo en dan nog een half stukke land groot
ongeveer twee schepel gesaay het stukke tegens het huis genaamt tusschen de landen van Welmers en
Loos mede in de markte van Marculo in den Marculosen esch gelegen en van Jan Smit of Klumpers
aangekoft en op heden overgedragen, alle onder desen gerichte van Kedingen. Ten einde de rentheffer of
derselver erven haar daer aan in cas van misbetalinge, soo van capitael als te verlopen interesse, ten allen
tijde 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 neffens de
comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 2 november 1700 negen en vijftigh.

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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Slag Jan en desselfs huisvrouwe Derkjen te Look marito tutore in de
boerschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden
gangbaren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijke schuldig te weesen aan Aeltjen Wijmerink
dogter van wijlen Harmen Wijmerink in Harke wonende, een capitale summa van twee hondert car.
gulden ad 20 stuivers het stukke, segge f 200. Met beloften om dit capitael jaerlix en alle jaar te verrenten
met drie diergelijke gulden van het hondert en sal het eerste jaar interesse verschenen weesen als huiden
over een jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de effective aflosse en restitutie toe. Die ten
wedersijden sal vrij staan ten allen tijde te mogen geschieden mits de opsage daarvan een half jaar voor
den jaerlixen verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitael met de alsdan ten agteren sijnde
interesse op de eerstvolgende verschijndag sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke
capitaele summa en daarop te verlopen interessen comparanten verbinden haere personen en goederen
geene uitgesondert ende tot een speciael hypotheecq en onderpand daarvoor stellende en mits desen
verbindende haar eygen toebehorende huis en hoff of gaarden het Slag genaamt met een schepel
saayland het kleine stukjen genaamt tusschen de landen van Look en Bekkers in den Herker esch gelegen;
als mede nog een stukke land groot ongeveer een mudde gesaay in den soogenaamden Potkamp tusschen
Wijmerink camp en het land van Gerrit Alferink mede in de boerschap Harke onder desen gerichte van
Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde den renthefferse of derselver erven in cas van misbetalinge, soo
van capitael al daarop te verlopen interesse, haar daar aan ten allen tijde cost en schadeloos sullen kunnen
en mogen verhalen. Renuncierende comparanten te doen van alle exceptien en privilegien rechtens desen
eenigsints contrarierende en in specie mede van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens Gerrit ten Zijthof, als door comparanten in
judicio versocht en gequalificeert voor haar te tekenen en te segelen, getekent vermits schrijvens
onervaeren en geen zegel gebruikende sijnde, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 5 november 1759.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Gerrit Crijsman en desselfs huisvrouw Geertjen Schol marito tutore
bij den soogenaamde Pot onder de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden
wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te
weesen aan Harmen Nijmeyer wonende op de Borkelt onder Elsen en derselver erven een capitaele
summa van een hondert car. gulden ad 20 stuiver het stukke. Met beloften om dit capitael jaerlix te
verrenten met vier diergelijke gulden en sal het eerste jaar interesse verschenen sijn op St Martini 1700 en
sestig en soo continueren van jaar tot jaar tot de effective aflosse en restitutie toe. Ten welken einde de
opsage ten wedersijden sal vrij staan mits een half jaar voor den jaerlixen verschijnsdag gedaan worde.
Als wanneer voorschr. capitael met die alsdan ten agteren sijnde interesse op de eerstkomende
verschijnsdag aan handen van den rentheffer of derselver erven sal worden gerestitueert ende erlegt.
Verbindende comparanten, soo voor capitael als daarop te verlopen interessen, haar personen en goederen
egeene uitgesondert en verder daar voor tot een speciael hypotheecq en onderpand mits desen daarvoor
stellende en verbindende haar comparanten eygendoemelijke huisjen en bijgelegen grond van de
gemeente van Stokkum aengekoft ende het Crijsmans genaamt tusschen den soo genaamden Pot en het
erve Sligtmans in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde
de rentheffer of derselver erven daar aen, soo wegens capitael als interesse, 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 verwalte richter voorn. dese neffens de hr pr. Christoffel Hulsken, als door
comparanten schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende sijnde in judicio versocht en gequalificeert
voor haar samen te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.

Actum Goor den 8 november 1759.
Copia
Wij burgermeesteren, schepenen ende raeden der stad Deventer doen cond en certificeren kragt en vermits
desen dat voor ons persoonlijk gecompareerd ende erschenen sij vrouw Geertruid Aleida Marienburgh
weduwe van wijlen de advocaat Johan Remink, in desen geassisteert met haar zoon Adriaen Remink
als haar hiertoe verkooren en toegelaeten momber. De welke bekende bij desen in de beste en de
bestendigste forma regtens te constitueren en volmagtig te maken Gerhard Hulsken residerende te Goor in
Twenthe, ten einde om uit de naeme van de wegens haar constituantinne voor haar selven en als
boedelhouderse van haar voorschr. ehemans nalatenschap tegen een summa van penningen aan haar ten
vollen voldoen en betaalt voor den weledelen gerigte van Kedingen aen Derk Daalwijk (Bekkers) en
Gerritien Daalwijk ehelieden ende haere erfgenamen in een stedigen, vasten en onwederroepelijken
erfcoop te cederen, te transporteren en in vollen eigendom over te geven het erve ende goed Daalwijk
genaamt met sijn spijker, boerenwoninge en verder getimmer, akkermaalseggen, opgaande boomen en
verdere houtgewassen, hooge en laage landerien, ap en dependentien, regt en geregtigheden, lusten en
lasten, raed en onraed, sijnde vrij en allodiael en niet beswaert als met verpondinge en ander 's lands en
gemeine heeren lasten, edog thiendbaar en in den gerichte van Kedingen carspel Markelo buirschap Harke
in desselfs bepalinge kennelijk gelegen; met en benevens een stuck hooyland onder Stokkum gelegen
sonder dat sij comparante voor haer selven en qual. pred. op voorschreven erve en hooyland eenig het
allerminste recht, actie of pratensie na desen is refererende of voorbehoudende. Gevende vorders sij
constituante aen haar welgemelde geconstitueerde alle last, magt en authoriteit om in voorschreven saeke
nae constume locaal alles te verrigten hetgeene derselver nooddruft maar eenigsints sal komen te vorderen
ende sij selfs present sijnde soude kunnen mogen of moeten doen. Met belofte van goedkeuringe en
schadelooshoudinge en onder alle andere clausulen na regten hier toe staende. S.A.L. In waerheids
oirconde is dese met onsen stadssecreet zegel en de subscriptie van een onser secretarien gecorroboreert.
Actum den 12 november 1700 negen en vijfftigh.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is de heer Gerhard Hulsken oud burgermr der stad Goor in qualiteit als
volmagtiger van vrouw Geertruid Aleida Marienburgh weduwe van wijlen den heer advocaat Joan
Remink, luid volmagt door deselve soo voor haar selven en als boedelhouderse van haar voorschr.
ehemans nalatenschap, op den 12 november dese jaers 1759 voor de edele Groot Achtbare Heeren
Burgermeesteren, Schepenen ende Raaden der stad Deventer op sijn edele 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 welke hij heer comparant namens sijn opgemelde principalinne
soo voor haar selfs als in haare voorschr. qualiteit bekende ende verklaerde nae voorgegane verkoop en
koop, voor een summa van penningen aan haar ten vollen ende te danke voldaan ende betaalt en wel aan
de coperen Derk Daalwijk (Bekkers) en Gerritjen Daalwijk eheluiden ende haere erfgenamen in een
stedigen, vasten en onwederroepelijken erfcoop te cederen, te transporteren en in vollen eygendom over te
dragen, sulx doende in en kragt deses, het erve ende goed Daalwijk genaamt met sijn spijker,
boerenwoninge en verder getimmer, akkermaalsheggen, opgaande boomen en verdere houdgewassen,
hooge en laege landerien, ap en dependentien, regt en geregtigheid, lusten en lasten, raed en onraed, niet
van allen uitgesondert, sijnde vrij en allodiael en niet beswaert als met verpondinge en andere 's lands en
gemeine heeren lasten en tiendbaar en in het carspel van Marculo buirschap Harke onder desen gerichte
van Kedingen in desselfs bepalinge kennelijk gelegen. Met en benevens een stuk hooyland in de
boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen mede kennelijk gelegen. Sonder dat sijn
principalinne voorschr. voor haar selven en qual. pred. op voorschr. erve en hooyland eenig het
allerminstee regt, actie of pratensie na desen is refererende of voorbehoudende. Derhalven deselve en
derselver erven daarvan ontervende ende de coperen Derk Daalwijk en Gerritjen Daalwijk eheluiden ende
haare erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport

ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is. S.A.L.
In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens den heer comparant qualitate
predicta eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 16 november 1700 en negen en vijfftigh.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Derk Daalwijk (Bekkers) en desselfs huisvrouwe Gerritjen
Daalwijk marito tutore in de boerschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren Hollandsen silver geldt ontfangen penningen opregt en deugdelijk
schuldig te weesen aan de ed. Gerrit Costers Egbertszoon, desselfs huisvrouwe Judith Costers en
derselver erfgenamen in Almelo, een capitaele summa van twee duisend car. gulden, segge f 2000 car.
gulden, ad 20 stuivers het stukke. Met belofte om dit capitael jaerlix te verrenten met drie gulden en vier
stuivers van yeder hondert, edog de interesse binnen drie maenden nae de jaerlixe verschijndag betaalt
wordende met drie gulden en vier stuivers van yeder hondert kunnen volstaan. En sal het eerste jaer
interesse verschenen weesen als huiden over een jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de restitutie
an aflosse toe. Die ten wedersijden sal vrij staan ten allen tijde te mogen geschieden mits de opsage
daarvan een half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die
alsdan ten agteren sijnde interesse in een onverdeelde summa in goeden gaven Hollandsen gelde op de
eerstkomende verschijnsdag aan handen van de renthefferen of derselver erven binnen Almelo cost en
schadeloos sal worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale summa ad twee duisent gulden en
daarop te verlopen interessen comparanten verbinden haere personen, gerede en ongerede goederen
egeene uitgesondert ende in specie tot een reel hypotheecq en onderpand daarvoor stellende ende ten
kragtigsten verbindende mits desen haar eygen toebehorende erve en goed Daalwijk genaamt,
bestaende in huis of boerenwoninge met sijn spijker en verdere getimmer, een stuk gaarden en hooyland
aan het huis gelegen groot ongeveer drie mudden gesaay, den eersten Daalwijker kamp groot twee
mudden gesaay, de Daalwijker wee groot vier mudden gesaay tusschen de landen van Wijmerink, het
campjen een mudde gesaay aan Looker berg bij Wijmerink land, een en een half dagwerk hooyland
waervan de ander een en een half dagwerk Jan Arentsen tot Goor is toebehorende en met denselven jaerlix
worden gehooyt naast Bekkers hooylanden in de Harker meeden. Alle gemelde parcelen onder desen
gerichte van Kedingen carspel van Marculo boerschap Harke in desselfs bepalinge kennelijk staende en
gelegen. Voorts nog een stuk hooyland de Leusmaete genaamt groot drie dagwerken in het
Stokkumerbroek bij de Stokkumer kooy onder desen gerichte van Kedingen mede kennelijk gelegen. Ten
einde de renthefferen of derselver erven in cas van misbetalinge, soo van capitael als interesse haer daar
aen, soo wegens capitael als interesse, 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 de in specie mede van de exceptie van ongetelden gelde. Ende de
comparanten mede wel uitdrukkelijk van het vellejaanse raatsbesluit en de authentica si qua mulier cad. ad
senatus consultum vellejanum, willende dat geen vrouwspersonen haar voor de schulden van anderen,
selfs niet voor die van haar eygen mannen, mogen verbinden, houdende comparante haar van desen allen
volkomen onderricht. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens de
heer oud burgermr Gerhard Hulsken, als door comparanten vermits schrijvens onervaren en geen zegel
gebruikende waeren, in judicio versocht en gequalificeert voor haar te tekenen en te segelen, getekent en
gezegelt.
Actum Goor den 16 november 1700 negen en vijfftigh.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Gerrit Plasmans (Pongers) en desselfs huisvrouwe Maria Straaten
marito tutore in de markte van Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge
coopbrief in dato den 10 april deses jaars 1759 daarvan opgericht, in optima juris forma verkoft, gecedeert

ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, haar eygen toebehorende stukke
bouwland het Hesselink loo land genaamt sijnde tiendbaar groot ongeveer drie schepel gesaay met
derselver lusten en lasten, oude en nieuwe regt en geregtigheden tusschen de landen van Snellink en Jolink
in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen waer nae
toe de weg bijlangs Heuver sijn loo over het land van Hemmel Trijne als het weest is, is gaande ende dat
aen handen ende ten erffelijken profijte van Egbert Hilbert (Wevers), desselfs huisvrouw Willemina
Hilbert en derselver erven en wel voor een summa van twee hondert drie en dertig caroli gulden vrij
gelt. Welke cooppenningen sij comparanten bekenden dat door den coperen gemelt aan haer ten vollen
ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx sij comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde
cooppenningen ten vollen deden quiteren, haar en derselver erven van het gemelde verkofte stukke land
onterven maar ook de coperen Egbert Hilbert, desselfs huisvrouw Willemina Hilbers en derselver erven
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 neffens de heer oud burgermr Gerhard Hulsken, als door
comparanten schrijvens onervaeren en geen segel gebruikende sijnde, in judicio versocht en gequalificeert
sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 23 november 1759.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Derk Daalwijk (Bekkers) en desselfs huisvrouwe Gerritjen
Daalwijk marito tutore in de boerschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge
coopbrief in dato den 31 augusti deses jaars 1759 daarvan opgericht, in optima juris forma verkoft,
gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, haar eygen toebehorende stuk
groengrond het Halve Daalwijker slag genaamt langs Looker slag met het eene einde aen Daalwijker
slag en met het andere einde aen den soogenaamden Bolderman in de boerschap Harke onder desen
gerichte van Kedingen kennelijk gelegen; sijnde vrij ende eenig beswaar van verpondinge en contributie.
En dat aan handen ende ten erffelijken profijte van den cooper Jan Kerkenmeyer (Klein Landeweert)
voor een summa van een hondert en negentigh car. gulden vrij gelt. Welke cooppenningen sij
comparanten ook bekenden dat aan haar door den cooperen gemelt ten vollen ende te danke waeren
voldaan ende betaalt. Oversulx wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haar en
derselver erven van gemelde verkofte stuk groengrond onterven ende de cooper Jan Kerkenmeyer en
derselver erven 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 nevens de heer oud burgermr Gerhard
Hulsken, als door comparanten schrijvens onervaren sijnde, in judicio versocht en gequalificeert voor haar
te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 29 november 1700 negen en vijftigh.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Derk Daalwijk (Bekkers) en desselfs huisvrouwe Gerritjen
Daalwijk marito tutore in de boerschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge
coopbrief in dato den 4 september deses jaars 1759 daarvan opgericht, in optima juris forma verkoft,
gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, haar eygen toebehorende onder
het erve Daalwijk gehorende twee stukken bouwland sijnde tiendbaar, als namentlijk het eene stukke
groot ongeveer een schepel gesaay de Bolderman genaamt en beswaart met elf stuivers verpondinge en
contributie tusschen de landen van Looker en Vinkers; ende het tweede stukke de de Haasenkorte genaamt
groot ongeveer drie schepel gesaay en beswaart met eenen gulden en tien stuivers verpondinge en
contributie, beide in den Harker esch boerschap Harke onder desen gerichte van Kedingen kennelijk
gelegen met derselver verdere lusten en lasten. Ende dat aan handen ende ten erffelijken profijte van de

coperen Gerrit Vosschesang (Wilbers) en desselfs huisvrouwe Maria Weerdes. En dat voor een
summa van hondert en sestig car. gulden vrij gelt en welke cooppenningen sij comparanten mede
bekenden dat door de coperen aen haar ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx
wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haar en derselver erven van gemelde
verkofte twee stukken land onterven ende de coperen Gerrit Vosschesang, desselfs huisvrouw Maria
Weerdes en derselver erven 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 nevens de heer oud burgermr
Gerhard Hulsken, als door comparanten schrijvens onervaren sijnde, in judicio versocht en gequalificeert
voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 29 november 1700 negen en vijftigh.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Derk Daalwijk (Bekkers) en desselfs huisvrouwe Gerritjen
Daalwijk marito tutore in de boerschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge
conditien en voorwaerden in dato den 4 september deses jaars 1759 daarvan geformeert, in optima juris
forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, haar eygen
toebehorende en onder het erve Daalwijk gehorende twee stukken bouwlant sijnde tiendbaar, als
namentlijk het eene stukke groot ongeveer een en een half schepel gesaay den Proots genaamt beswaert
met seventien stuivers verpondinge en contributie tusschen de landen van Bekkers en Wijmerink; ende het
tweede stukke groot ongeveer drie schepel gesaay tegen Looker haar lant en Bekkers en Worsink landen
en beswaert met eenen gulden en tien stuivers verpondinge en contributie, beiden in den Harker esch
buirschap Harke in desen gerichte van Kedingen met derselver lusten en lasten kennelijk gelegen. Ende
dat aen handen ende ten erffelijken profijte van de coperen Waander Koelman (Elderink) en desselfs
huisvrouw Jenneken en wel voor een summa van hondert en sestig car. gulden vrij gelt. Welke
cooppenningen sij comparanten mede bekenden dat door de coperen aan haar ten vollen ende te danke
waeren voldaen ende betaalt. Oversulx wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren,
haar en derselver erven van gemelde verkofte twee stukken land onterven ende de coperen Waender
Koelman, desselfs huisvrouw Jenneken en derselver erven 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
nevens de heer oud burgermr Gerhard Hulsken, als door comparanten schrijvens onervaren sijnde, in
judicio versocht en gequalificeert voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 29 november 1700 negen en vijftigh.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Smits of Clumper en desselfs huisvrouw Geertruidt Baan
marito tutore tot Marculo 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 vrije
en allodiale stukke bouwland het Halve Hulsbeeken stukke genaamt groot ongeveer vijff schepel
gesaay met derselver andere lusten en lasten, aen de eene sijde aan Elkink en met het einde aen
Meenderink haar landen onder desen gerichte van Kedingen en in de markte van Marculo in den
Marculoschen esch kennelijk gelegen. En dat aen handen ende ten erffelijken profijte van de coperen Jan
Roesen en desselfs huisvrouwe Aeltjen Smits (zuster van Jan) binnen Goor wonende. En dat voor een
summa van vier hondert caroli gulden vrij gelt en welke cooppenningen aan haar comparanten den
eersten met de laatsten penning deeger wel voldaen en betaalt waeren. Oversulx comparanten wegens de
gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, haer en derselver kinderen en erfgenamen van
gemelde verkofte stuk bouwlant onterven ende de coperen gemeld ende derselver erfgenamen 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 nevens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 7 januari 1760.
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. Wolter Jalink en Jannes Tangena persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Berent Leppink uit de boerschap Stokkum. De welke bekende ende
verklaerde in de beste forma rechtens verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en
mits desen, desselfs eygen toebehorende vrije en allodiale stukke bouwlant met derselver lusten en
lasten groot ongeveer drie schepel gesaay het Jan Cuipers stukke genaamt tusschen de landen van Jan
Hesselink en den cooper Haar Jan midden in den Stokkumer esch onder desen gerichte van Kedingen
boerschap Stokkum kennelijk gelegen. En dat aen handen ende ten erffelijken profijte van de coperen
Haar Jan, desselfs huisvrouwe Gerritjen Wennink en derselver erven en dat voor een summa van drie
hondert en twaalf car. gulden vrij gelt. En welke cooppenningen hij comparant mede bekende dat aen
hem door de coperen ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten
wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren, hem en derselver erven van het
verkofte onterven ende de coperen gemelt ende derselver erven 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 eygenhandig getekent en gesegelt gelijk den comparant dese ook mede eygenhandig heeft getekent,
edog geen cachet hebbende door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor hem gesegelt.
Actum Goor den 3 januari 1760.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses hoe dat procurator Christoffer Hulsken op den 21 july 1756 bij executoriale distractie ter instantie
van Egbert Vossesang als doorgaan recht hebbende geschiet, cooper is geworden van het halve
catersteedjen den Koekkoek genaamt bestaande in een huis en annexe bouw en hooyland, alsmede nog
een half dagwerk hooyland waervan de weder halfscheid Albert Hooyerink tot Goor is toekomende, onder
desen gerichte van Kedingen boerschap Elsen in Elsenerbroek gelegen, toebehoord hebbende aan wijlen
Derk Haeyker en nu desselfs weduwe Hermken Swoferink. Dat den selven procurator Hulsken sijn
recht door gemelde aankoop verkregen op den 24 october desselven jaers 1756 gerichtelijk heeft gecedeert
ende overgedragen aan Derk Leetink (Mensink) en desselfs huisvrouw Jenneken Letink (Hegeman) en
wel voor de summa van vijff hondert en sestig car. gulden vrij gelt, gelijk sulx alles met meerderen uit
het gerichts prothocoll deses gerichts quo relatio consteert. Oversulx bij dese ... van gemelde Derk Leetink
ter requisitie dat gemelde cooppenningen ten vollen sijn voldaen en betaalt. Oversulx bij desen ter
requisitie van gemelde Derk Leetink van gerichtswegen van gemelde halve catersteedjen den Koekkoek
genaamt bestaande in een huis annexe bouw en hooyland als mede nog een half dagwerk hooyland,
doende cessie, transport en overdragt aen ende ten profijte van meergemelde Derk Leetink en desselfs
huisvrouwe Jenneken Leetink en derselver erfgenamen ten fine om te strekken nae behooren. Ende waeren
met mij verwalter richter voorn. hier aen en over als ceurnoten burgermeester Wolter Jalink en Jan ten
Zijthoff. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt.
Actum Goor den 9 februar 1760.
Copia
Ik J.H. ter Horst Richter van Haexbergen doe cond en certificere bij desen hoe dat voor mij en ceurnoten
als proc. Hermen Rattink en proc. Hendrik ter Horst persoonlijk erschenen is de heer Lambert
Michgorius Capitein ten dienste deser landen. De welke verklaerde in de beste forma rechtens te
constitueren en volmagtig te maken, sulx doende bij desen, de hr adv. Josias Coenraed Pothoff
woonachtig te Goor om uit comptabelens name publycq en bij de meestbiedende te verkopen seeker
vierde part van Oevink tiende leggende onder Markel, so den hr comparant sij toebehorende. De
penningen daarvan komende te ontfangen, daarvoor te quiteren en aan de koper gerichtelijk den selven te

transporteren. Alles met magt van substitutie, belofte van goedkeuringe en schadelooshoudinge ten fine
als na rechte. S.A.L. In waerheyts kennisse hebbe ick verwalter richter voorn. dese getekent en gezegelt.
Haexbergen den 7 meert 1758.
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 hr Wolter Pothof secretaris der stad Goor en
Peter Langenberg persoonlijk gecompareerd ende erschenen is de weled. hr en mr Josias Coenraed Pothoff
advocaat alhier tot Goor residerende, in qualiteit als volmagtiger van den weled heer Lambert
Michgorius Capitein ten dienste deser landen en als boedelredder en erfuiter van de nalatenschap van de
weduwe van wijlen de heer Bosboom in leven richter tot Terborg, luid volmagt op den 7 maart 1758
voor de weled hr J.H. ter Hooft verwalter richter tot Haexbergen en ceurnoten op comparant gepasseert,
deselve in judicio gesien, gelesen ende ten prothocolle van transporten deses gerichts Kedingen
geregistreert. Uit magte van de welke hij heere comparant verklaarde op den 31 may 1758 volgens
conditien daarvan geformeert bij publycq verkopinge in een stevigen vasten erfcoop vercoft te hebben aan
den weledelen heere Jan Hendrik van der Wijck Heere van het Stoevelaar sijn principaals en mede
erfgenamen eygen toebehorende gerechte vierde part of portie van den soo genaamden Oevinks tiende
onder desen gerichte van Kedingen in de markte van Marculo kennelijk gelegen; en wel en soo in
diervoegen als Jan Harmen Heilersigh in pagt heeft. En dat voor een summa van vier hondert een en
vijftig car gulden en tien stuivers vrij gelt; en dat de aanbeloofde cooppenningen door den heere cooper
aan hem hr comparant ten vollen sijn voldaan ende betaalt. Oversulx hij hr comparant niet alleen wegens
de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte vierde portie van Oevinks
tiende cedeert, transporteert en overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken profite
van den heer coper J.H. van der Wijck hoog gemeld, desselfs eheliefste vrouw Maria Brouwer, Heer en
Vrouw van het Stoevelaar ende derselver erven. Hij hr comparant sijn principaal, desselfs mede
erfgenamen en derselver erven daarvan ontervende ende den heer coper, desselfs eheliefste en derselver
erven 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. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens den heer comparant qualitate predicta
eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 4 maart 1760.
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 Bruggink en Jan Coedijk persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Dickers scholte tot Rijssen en derselver huisvrouw Derkjen
Harmelink marito tutore tot Rijssen wonende. De welke bekenden ende verklaerden volgens coopbrief in
dato den 16 november 1754 daarvan opgerigt in een stevigen en onwederroepelijken erfcoop verkoft te
hebben haar eygen toebehorende erve ende goed Aelberink genaamt met sijn hooge en lage landerijen,
getimmerte, ap en dependentien, sijnde vrij en allodiael exempt nogthans heeren lasten en tiendbaar en
verdere lusten en lasten soo en in diervoegen als comparanten hetselve van den Hoog Wel Geb Gestr
Heere Hendrik Casiemir Baron van Voorst Heere van Overbergen hebben aangekoft en onder desen
gerichte van Kedingen boerschap Elsen kennelijk gelegen. En dat aen Jan Alberink (Broers) en desselfs
huisvrouwe Janna Aelberink die hetselve erve ook thans in gebruik hebben. En dat voor een summa
van twee duisent car gulden vrij gelt; welke cooppenningen sij comparanten ook bekenden dat door
gemelde coperen aan haar ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx wegens de
gelibelleerde cooppenningen niet alleen ten vollen quiteren maar ook gemelde erve en goed cederen,
transporteren ende overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken profijte van de
coperen Jan Aelberink en Janna Aelberink eheluiden voorgemelt comparanten, haar derselver kinderen en
erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen met de haaren 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 nevens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.

Actum Rijssen den 26 maart 1760.
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 Bruggink en Jan Coedijk persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Aelberink en desselfs huisvrouwe Janna Aelberink marito
tutore in de boerschap Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in
goeden gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan
Gerrit Borneman of Camphuis en desselfs huisvrouwe Jenneken Smeyers of Camphuis in Suna
wonende en derselver erfgenamen een capitaele summa van twee duisent en eenhondert en vijftig car
gulden, segge f 2150, ad 20 stuivers het stukke. Met beloften om dit capitael jaerlix en alle jaer te
verrenten met drie diergelijke guldens van yedert hondert en sal het eerste jaar interesse verschenen
weesen op den 20 april 1700 een en sestig en soo continueren van jaar tot jaar tot de effective restitutie en
aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveert blijft mits de opsage daarvan een half jaar voor de jaerlixe
verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitael met die alsdan ten agteren sijnde interesse
op de eerstvolgende verschijnsdag aen handen van de renthefferen of derselver erven sal moeten worden
gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitaele summa en daarop te verlopen interesse comparanten
verbinden haere personen, gerede en ongerede goederen egeene uitgesondert en tot een speciaal
hypotheecq en onderpand daarvoor stellende en mits desen verbindende haar eygen toebehorende
tiendbare erve en goed het Aelberink genaamt met desselfs hooge en laege landerijen, getimmerte, hooy
en groengronden, ap en dependentien van dien, soo en als van de scholte Jan Dikkers hebben aengekoft en
op heeden teste prothocollo aen haar overgedragen en tot betalinge dier cooppenningen voorschr. summa
mede gebruikt; als mede nog een stukke land het Cruisse Loo stukke genaemt groot een mudde gesaay
voormaals onder het Tionk gehoort hebbende aen den weg nae Rijssen in den Elsener esch, beide percelen
onder desen gerichte van Kedingen in de boerschap Elsen kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of
derselver erven haar daar aen ten allen tijde, soo wegens capitael als daarop te verlopen interessen, 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 mede 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 cacht
hebbende nog gebruikende door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Rijssen den 26 maart 1760.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is de heer en mr Gerhard Knape advocaat alhier tot Goor residerende in
qualiteit als volmagtiger van de heer Gerrit Pastoor en desselfs huisvrouwe Aleida Judith Crop tot
Campen wonende, luid volmagt van Burgermeesteren, Schepenen en Raden der stad Campen op den 9
july 1755 op sijn weled. gepasseert, alhier vertoont en met het vidimus getekent. Uit kragte van de welke
hij hr comparant namens sijn gemelde principalen bekende ende verklaerde hoe dat deselve op den 9 juny
1754 volgens coopbrief daarvan opgericht, onder anderen mede in een stevigen en onwederroepelijken
erfcoop hebben verkoft haar eygen toebehorende vrije en allodiale hooylandjen het Nieuwe Slag
genaamt groot een dagwerk aen het Brummelgoor onder desen gerichte van Kedingen in het carspel Goor
kennelijk gelegen. En dat aen handen ende ten erffelijken profijte van Jan Wolbers schoolmeester in
Hengevelde en dat de cooppenningen door hem Jan Wolbers aen comparants principalen ten vollen ende
te danke waeren voldaen en betaalt. Oversulx hij heer comparant namens welgemelde sijn principalen niet
alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert, maar ook gemelde verkofte dagwerk
hooyland cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aen ende ten erffelijken
profijte van meergemelde cooper Jan Wolbers en desselfs huisvrouwe Janna Holschers en derselver erven.
Den heer comparants sijn welgemelde principalen en derselver erven daarvan ontervende ende de coperen
met derselver erven daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en
transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht

is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens den hr comparant
qualitate predicta eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 1 april 1760.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is de weled. heer Wolter Pothoff secretaris der stad Goor in qualiteit als
gecommitteerde en als volmagtiger van de weled. heer Hendrik Jan Bos richter tot Entscheide, als mede
gecommitteerde van de Goedheren van de markte Stokkum. En bekennende en verklarende dat
Harmen ten Bos kooyker in Stokkum op den 23 october 1754 op approbatie der gemelde Goedheeren
heeft aangekoft drie parceelen gemeene grond onder desen gerichte van Kedingen en markte Stokkum
gelegen, als namentlijk het eerste parceel beginnende aen de kante van het Braek daar de cuilen sijn, het
tweede en derde parceel daar aenvolgende, sijnde dese landen lang ongeveer hondert twee en negentig
treeden, breed vooraen 55 en agteraen 45 treeden, soo als uitgebaakt is. Sullende de slooten blijven binnen
de uitbaekinge. En dat te samen voor de summa van een hondert en twee en negentig gulden vrij gelt.
Dat de cooppenningen door den coper gemelt op den 9 january 1755 aen haar heeren als gecommitteerden
van de Goedheeren van de markte Stokkum ten vollen ende te danke waeren voldaen ende betaalt.
Oversulx hij heer comparant in voorschr. qualiteit niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten
vollen quiteert maar ook de gemelde verkofte drie parcelen grond invoegen voorschr. cedeert,
transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken profijte van den
coper Hermen ten Bos, desselfs huisvrouwe Jenneken Haaver en derselver erven. De Goedheeren van
de markte Stokkum en derselver erven daarvan ontervende ende de coperen met de haeren daar wederom
aenervende bij desen. Met belofte om dese erfcoop, cessie en transport 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 den heer comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 5 april 1760.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hermen ten Bos kooyker in Stokkum en desselfs huisvrouwe
Jenneken ten Haver marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in
goeden gangbaeren Hollandsen gelde bij haar ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te
weesen aan de weledele heer Francois de Wolff en vrouw Aleida Dumbar ehelieden op het
Westerflier wonende en derselver erven een capitale summa van vijfhondert car. gulden, segge f 500
car gulden, ad 20 st het stuk. Met beloften om dit capitael jaerlix en alle jaer te verrenten met vier
diergelijke gulden van yeder hondert en sal het eerste jaar interesse verschenen weesen als heden over een
jaar en soo continueren van jaer tot jaer tot de effective restitutie en aflosse toe, die ten wedersijden
gereserveert blijft, mits de opsage daarvan een half jaar voor de verschijnsdag gedaan worde. Voor welke
capitaele summa en daar op te verlopen interessen comparanten verbinden haere personen, gerede en
ongerede goederen egeen uitgesondert en tot een speciaal hypotheecq en onderpand daarvoor stellende en
mits desen verbindende haer eygen toebehorende vrije en allodiale kamp land den Nieuwen Kamp
genaemt uit de gemeente van Stokkum aengekoft en op heeden aen haar teste prothocollo overgedragen en
met de eene sijde bijlangs den soogenaemden Kremers kamp ende de andere sijde bijlangs het gemeene
velt onder desen gerichte van Kedingen en in de markte van Stokkum kennelijk gelegen. Ten einde de
heer en vrouw renthefferen of derselver erven haer daar aan ten allen tijde in cas van misbetalinge, soo
van capityael als interesse, cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende
comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende,
houdende haar van alle genoegsaam onderrigt, als mede 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 mede eygenhandig hebben getekent en gesegelt edog geen cachet bij haar
hebbende door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.

Actum Goor den 5 april 1760.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Scholten Averack (Goorhuis) en desselfs huisvrouw
Trientjen Scholten Averack marito tutore in het carspel van Goor wonende. De welke bekenden en de
verklaerden wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en
deugdelijke schuldig te weesen aan de ed. G.J.H. Weerman burgermr der stad Goor en desselfs
huisvrouw Helena Knape en derselver erven, een capitaele summa van eenhondert en vijftig car.
gulden, segge f 150, ad 20 stuivers het stukke. Met beloften om dit capitael jaerlix en alle jaer te verrenten
met drie diergelijke gulden en tien stuivers van het hondert. En sal het eerste jaar interesse verschenen
wesen als heden over een jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Die ten
wedersijden gereserveert blijft mits de opsage daarvan een half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag gedaan
worde. Als wanneer voorschr. capitael met die alsdan ten agteren sijnde interesse in een onverdeelde
summa aen handen van de renthefferen of derselver erven sal moeten worden gerestitueert ende erlegt.
Voor welke capitaele summa en daarop te verlopen interessen comparanten verbinden hunne personen,
gerede en ongerede goederen egeene uitgesondert en specialijk daarvoor tot een hyptheecq en onderpand
stellende en mits desen verbindende, haer eygen toebehorende stukke bouwland het Morren campjen
genaamt groot drie schepel gesaay onder desen gerichte van Kedingen in het carspel van Goor tusschen
het bouw en hooyland van Kevelham en met den einde aan comparanten gaarden kennelijk gelegen,
alsmede nog een en een half dagwerk hooylant tusschen de hooylanden van Vinkers en Henricus
Seemsmaker in het soogenaemde Sumpel in het Elsenerbroek mede onder desen gerichte van Kedingen
gelegen. Ten einde de renthefferen of derselver erven in cas van misbetalinge, soo van capitael als daarop
te verlopen interesse, haar daer aan ten allen tijde kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen.
Renuncierende comparanten ten dien einde van allen exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints
contrarierende en in specie mede van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde
hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 25 april 1700 en sestigh.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Snijders en desselfs huisvrouwe Roelofken Huiskes marito
tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 12 maart deses jaars 1760 in
een stevigen en onwederroepelijken erfcoop verkoft te hebben aan Jan Elkink en desselfs huisvrouw
Fenneken Ebbers haar eygen toebehorende stukke bouwland groot ongeveer een half mudde gesaay het
Nieuwe Land genaamt tusschen den landen van Derk Hendrik Gorkink en Harmen Fockers of Goedkoop
met derselver lusten en lasten onder desen gerichte van Kedingen boerschap Stokkum kennelijk gelegen.
En dat voor een summa van een hondert en tien car. gulden vrij gelt. Welke cooppenningen sij
comparanten mede verklaerden aan haar door de coperen ten vollen ende te danke te sijn voldaen ende
betaalt. Oversulx wegens de gelibelleerde cooppenningen niet alleen ten vollen quiteren maar ook
gemelde verkofte land cederen, transporteren ende overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten
erffelijken profijte van den de coperen Jan Elkink en desselfs huisvrouwe Fenneken Ebbers en
derselver erfgenamen. Comparanten haar en derselver erven daarvan ontervende en de de coperen gemeld
met derselver erven daar wederom aenervende bij desen. Me 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 getekend of gehandmerkt edog geen cachet hebbende door mij verwalter richter op
derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 5 may 1760.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Derk Berentsen Sligtman en desselfs huisvrouwe Anne Crooshoop
marito tutore onder desen gerichte en de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende
verklaerden wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk
schuldig te weesen aan Jan Rattink of nu Muggink en Jan Hulleken in qualiteit als mombaeren over
Gerrit Henrik Swierink, onmondige zoon van Gerrit Swierink en wijlen derselfs huisvrouwe Anne
Barentsen, een capitaele summa van drie hondert en seven car. gulden, segge f 307 car gulden, ad 20
stuivers het stukke. Met beloften om dit capitael jaerlix en alle jaar te verrenten met drie diergelijke
gulden van het hondert en sal het eerste interesse verschenen weesen als heeden over een jaar en soo
continueren van jaer tot jaer tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveert
blijft mits de opsage daarvan een half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer
voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde interesse in een onverdeelde summa aen handen van
gemelde mombaeren of derselver pupil of sijn erven sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor
welke capitale summa en daarop te verlopene interessen comparanten verbinden haere personen, gerede
en ongerede goederen egeen uytgesondert en tot meerder securiteit daarvoor tot een gerichtelijk hyptheecq
en onderpand stellende en mits desen verbindende desselfs eygen toebehorende drie dagwerken
hooyland het Aapengoor genaamt tusschen de hooylanden van Willem Kusbelt en Gerrit Pals of Greven
onder desen gerichte van Kedingen en markte van Marculo kennelijk gelegen. Ten einde gemelde
mombaeren of derselver pupil of sijn erfgenamen in cas van onverhoopte misbetalinge, soo van capitaal
als interesse, haar daar aen ten allen tijde 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 mede 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 verwalter richter op derselver versoek
mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 28 may 1700 en sestigh.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen Jan Lieftink en desselfs huisvrouwe Jenneken Morgenstern marito
tutore tot Geesteren wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 16 october 1759 volgens
daarvan geformeerde coopbrief in een stedigen vasten en onwederroepelijken erfcoop verkoft te hebben
aan Gerrit Nilant nu Bomer en desselfs huisvrouwe Geertjen Aernink tot Gelseler wonende desselfs
eygen toebehorende dagwerk hooyland in het soo genaemde Kleyne Smitsslagh en waarin
Scharpenborg het andere dagwerk is toekomende naast Loneman en aan de kante van Stockkink haar
hooylanden onder desen gerichte van Kedingen in de boerschap Stokkum kennelijk in sijn bepalinge
gelegen met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden. Ende dat voor een summa van twee
hondert car gulden vrij gelt. Welke cooppenningen door de coperen aan haar comparanten ten vollen
ende te danke waeren voldaen ende betaalt. Oversulx sij comparanten weegens de gelibelleerde
cooppenningen niet alleen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte dagwerk hooyland in optima
juris forma cederen, transporteren ende overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken
profijte van de coperen voorgemelt. Haar comparanten kinderen en erfgenamen daarvan ontervende ende
de coperen met derselver erven daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop,
cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en 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 of gehandmerkt, edog geen cachet
hebbende door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 29 may 1760.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Brinkers en Hilleken Mensink eheluiden marito tutore in de
boerschap Harke wonende. De welke bekenden wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde
ontfangen penningen deugdelijke schuldig te weesen aen de ed. Hendrik Schimmel en desselfs
huisvrouwe Aleida ten Tije een capitale summa van vijftig car gulden ad 20 st het stuk. Belovende
deselve jaerlix te verrenten met twee gulden en sal het eerste jaer rente verschenen weesen als heeden over
een jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden
gereserveert blijft mits de opsage daarvan een half jaar voor de verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer
voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde interesse op de eerstkomende verschijnsdag cost en
schadeloos aan de renthefferen of derselver erven sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke
capitaele summa en daarop te verlopen renten comparanten verbinden hare personen, gerede en ongerede
goederen egeen uitgesondert en specialijk tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand daarvoor stellen
ende verbinden haar eygen toebehorende huis en bijgelegen gaarden het Oinks genaamt en door
comparanten wordende bewoont en in de boerschap Harke onder desen gerichte van Kedingen gelegen.
Ten einde de renthefferen of derselver erven haar daar aan wegens capitaal en interesse 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 als
niet schrijven kunnende dese ook mede hebben gehandmerkt en door mij verwalter richter op derselver
versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 30 may 1760.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en onderbenoemde ceurnoten persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Geertruidt
Mensink (Koning) huisvrouw van Jan Mensink soo thans siek en bedlegerig is dus niet in staat aan het
gerichte te compareren, derhalver sij Geertruidt Mensink in desen geassisteert met haar zoon Arent
Mensink beide in Stokkum wonende ende comparerende voor gemelde haar respective eheman en vader.
De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen
penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan de weledele heer Francois de Wolf en vrouw
Aleida Dumbar eheluiden en derselver erven een capitaele summa van een hondert en vijftig car
gulden, segge 150 car gulden, ad 20 stuiver het stukke. Met beloften om dit capitael jaerlix en alle jaar te
verrenten met vier diergelijke guldens van het hondert. En sal het eerste jaar interesse verschenen weesen
als heeden over een jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe.
Welke ten wedersijden gereserveert blijft mits de opsage daarvan een half jaar voor den verschijnsdag
gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitael met die alsdan ten agteren sijnde interesse op de
eerstkomende verschijnsdag aan handen van de heer en vrouw renthefferen of derselver erven sal worden
gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitaele summa en daarop te verlopen interessen comparanten
verbinden haere personen, gerede en ongerede goederen geen uitgesondert en tot een speciaal hyptheecq
en onderpand daar voor stellende en mits desen verbindende haar eygen toebehorende twee dagwerken
hooylant het Halve Hungerink slag genaemt onder desen gerichte van Kedingen in het Stokkumerbroek
tusschen Gelkink en Plegtink haar hooylanden kennelijk gelegen. Ten einde de heer en vrouw renthefferen
of derselver erven haar daer aan, soo wegens capitael als interesse, 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 mede van de exceptie van ongetelden gelde. Daar dit aldus
passeerde waeren met mij verwalter richter aan en over als ceurnoten burgermr Wolter Jalink en Jan ten
Zijthoff. S.A.L. In waerheids oirconde hebben ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt gelijk
de comparanten dese ook mede hebben getekent, edoch geen cachet hebbende door mij verwalter richter
op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 2 july 1760.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk

gecompareerd ende erschenen is Adolph Quack custos en schoolmeester tot Marculo. De welke bekende
ende verklaerde wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en
deugdelijk schuldig te weesen aan vrouw Helena van Eyll wed. Ribbius tot Deventer wonende en
derselver erven, een capitale summa van twee hondert car gulden, segge f 200 car gulden, ad 20
stuivers het stuk. Met beloften om dit capitael jaerlix en alle jaar te verrenten met drie diergelijke gulden
en tien stuivers van het hondert, edog de interesse jaerlix binnen een maand na den verschijnsdag betaalt
wordende met drie gulden van het hondert kunnen volstaan en sal het eerste jaar interesse verschenen
weesen op primo january 1761 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe.
Die ten wedersijden gereserveert blijft mits de opsage daarvan een half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag
gedaan worde. Als wanneer voorschreven capitael met die alsdan ten agteren sijnde interesse op de
eerstkomende verschijnsdag aan handen van de vrouw renthefferse of derselver erven sal moeten worden
gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitaele summa en daarop te verlopen interessen comparant verbint
sijn persoon, gerede en ongerede goederen egeen uitgesondert en tot een speciaal hypotheecq en
onderpand daarvoor stellende en verbindende sijn eygen toebehorende stukke land het Nieuwe Land
genaamt groot ongeveer drie schepel gesaay tusschen de landen van Jan Hendrik Lodewigh en Harmen
Fockers in de boerschap Stokkum en dan nog een stuk land groot een half mudde gesaay tusschen de
landen van Jan Harmen Heilersigh in den esch agter het dorp Marculo, beide parcelen onder de
klokkenslag van Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen. Ten einde de vrouw renthefferse of
derselver erven haar daer aan in cas van misbetalinge, soo van capitaal als interesse, ten allen tijde cost en
schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparant 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 den comparant eygenhandig
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 9 juny 1700 en sestigh.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Roelofsen Houwboer en Derkjen Kobbe eheluiden marito
tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in
goeden gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan
juffr. Femia ten Hengel weduwe van wijlen de heer Derk ten Hengel tot Deventer wonende ende
derselver erfgenamen een capitael summa van drie hondert en vijftig car gulden, segge f 350, ad 20
stuivers het stukke. Met beloften om dit capitaal jaerlix en alle jaar te verrenten met drie gulden en tien
stuivers van het hondert, edog de interesse op de jaerlixe verschijnsdag betaalt wordende met drie gulden
van het hondert kunnen volstaan. En sal het eerste jaer interesse verschenen wesen als heden over een jaar
en soo continueren van jaer tot jaer tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden
gereserveert blijft mits de opsage een half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer
voorschr. capitael met die alsdan ten agteren sijnde interesse in een onverdeelde summa op de
eerstkomende verschijnsdag aan handen van de renthefferse of derselver erfgenamen sal moeten worden
gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale summa en daarop te verlopen interessen comparanten
verbinden haere personen, gerede en ongerede goederen egeen uitgesondert en tot een speciael hypotheecq
en onderpand daarvoor stellende en mits desen verbindende, haer eygen toebehorende vrije en allodiale
hooylanden als primo de Halve Koese groot een en een half dagwerk tusschen de Blaarde maate en
Vruwink slagh, 2e Haase een dagwerk tusschen Vruwink en Snellink slaegen, 3e het Nieuwe Slagh groot
twee dagwerken aan het broek onder desen gerichte van Kedingen in de boerschap Stokkum alle kennelijk
gelegen. Ten einde de juffer renthefferse of derselver erfgenamen haar daar aen ten allen tijde in cas van
misbetalinge, soo van capitael als interessen, 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 mede van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde
hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 20 juny 1700 en sestigh.

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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Gerrit Groot Lietink (Wessels) en desselfs huisvrouwe Hendrina
Groot Lietink 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
sijn aen Harmen ten Colhoop en derselver erfgenamen een capitale summa van twee hondert car.
gulden, segge f 200, ad 20 stuivers het stukke. Met belofte om dit capitael jaerlix en alle jaeren te
verrenten met twee gulden en tien stuivers van het hondert en sal het eerste jaar interesse verschenen
weesen op St. Jan in de zomer van 1761 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en
aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveert blijft mits de opsage een half jaar voor de jaerlixe
verschijnsdag gedaan worde. Alsdan de daarop verlopen interesse op de eerstkomende verschijnsdag in
een onverdeelde summa aan handen van de rentheffer of derselver erven sal moeten worden gerestitueert
ende erlegt. Voor welke capitaele summa en daarop te verlopen interessen comparanten verbinden haere
personen, gerede en ongerede goederen egeen uitgesondert en tot een speciaal hypotheecq en onderpand
daarvoor stellende en kragt deses verbindende haer eygen toebehorende een en een half dagwerk
hooyland in de soogenaemde Messemaker maate waervan de rentheffer de andere halfscheid is
toekomende, met de eenen einde aen Veltens braek bijlangs Dretelers sleege en de beeke bij Veltens huis
in de markte van Enter onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de rentheffer of
derselver erven in cas van misbetalinge, soo van capitael als interesse, haar daar aen ten allen tijde 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 mede van de exceptie van
ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens Jan ten
Zijthoff Derkszoon, als door comparanten vermits schrijvens onervaeren en geen zegel gebruikende
waeren, in judicio gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 21 juny 1760.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Gerrit Weegerief nu Scholten en desselfs huisvrouwe Janna Jalink;
voorts Jan ter Plegh en desselfs huisvrouwe Hendrikjen Boesink, de vrouwen met haere mannen als
mombaers geassisteert en te samen in de boerschap Harke wonende. De welke te samen en yeder in het
bijsonder bekenden ende verklaerden in een stevigen en onwederroepelijken erfcoop verkoft te hebben
haar eygen toebehorende hoek modde grond tusschen Leuinks koeweyde en Schuirinks modde grond
onder desen gerichte van Kedingen in de boerschap Elsen kennelijk gelegen en dat aen Jan Plas in de
boerschap Elsen wonende en dat voor een summa van seventig car. gulden vrij gelt. Welke
cooppenningen sij comparanten ook bekennen dat door den coper gemeld aan haar ten vollen ende te
danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx sij comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen niet
alleen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte hoek modde grond in optima juris forma cederen,
transporteren ende overdragen, sulx doende in en mits desen, aen ende ten erffelijken profijte van den
coper Jan Plas en derselver erfgenamen. Comparanten haer en derselver kinderen en erfgenamen daervan
ontervende ende den coper meergemeld en derselver erfgenamen daer wederom aenervende bij desen. Met
beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle
evictie en 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 samen gesegelt.
Actum Goor den 15 augusti 1700 en sestig.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Willem Schreurs nu ter Weele en desselfs huisvrouwe Jenneken

Scholtenhave tutore marito in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden
wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te
weesen aan Derk Hendrik Snel coopman tot Deventer wonende en desselfs huisvrouwe Elisabeth van
Otterbeek en derselver erfgenamen, een capitaele summa van een hondert car. gulden, segge f 100, ad
20 stuiver het stukke. Met beloften om dit capitael jaerlix en alle jaar te verrenten met vier en een halve
diergelijke gulden edog de interesse binnen twee maanden nae de jaerlixe verschijnsdag betaalt wordende
met vier gulden kunnen volstaan en sal het eerste jaar interesse verschenen weesen als heden over een jaar
en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden
gereserveert blijft mits de opsage een half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer
voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde interesse in een onverdeelde summa aan handen van
de renthefferen of derselver erven sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitaele
summa en daarop te verlopen interesse comparanten verbinden hare personen, gerede en ongerede
goederen egeene uitgesondert en tot een speciaal hypotheecq en onderpand daar voor stellende en kragt
deses verbindende haer eygen toebehorende huis en annexe gaarden het ter Weele genaamt onder
desen gerichte van Kedingen in de boerschap Stokkum kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of
derselver erven haar daar aan ten allen tijde in cas van misbetalinge, soo van capitael als interesse, 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 mede van de exceptie van
ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de ed.
Conraet ter Swaak als door comparanten schrijvens onervaren sijnde in judicio versocht en gequalificeert
voor haar beiden te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 5 september 1700 en sestigh.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Tijman en desselfs huisvrouwe Harmina Beltman marito tutore
thans in het Markelerbroek wonende. De welke bekenden ende verklaerden in den gepasseerden jaere
1759 in een stevigen en onwederroepelijken erfcoop verkoft te hebben aan Hendrik Beltman in Stokkum
wonende haar eygen toebehorende vierde part van den soogenaamden Beltmans kamp sijnde vrij en
allodiaal besijden aan het velt nae de Diepenheimsche windemoole in de boerschap Stokkum onder desen
gerichte van Kedingen gelegen. Met derselver verdere lusten en lasten, recht en geregtigheden en dat voor
een summa van drie hondert car. gulden, segge f 300 car gulden, vrij gelt. Dat de gelibelleerde
cooppenningen, vermits het overlijden van gemelde Hendrik Beltman sonder kinderen of andere
erfgenamen nae te laten, door desselfs moeder Aeltjen Beltman wed. van Berent Beltman (Schreurs)
als erfgenaam van deselve en erfuiterse en boedelhouderse van gemelde wijlen haer ehemans
nalatenschap. Aan haar comparanten den eersten met den laatsten penning ten vollen ende te danke sijn
voldaan en betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen
quiteren maar ook gemelde verkofte vierde part van den soo genaamdem Beltmans kamp in optima juris
forma cederen, transporteren en overdragen, sulx doende in en mits desen, aen ende ten erffelijken profijte
van gemelde Aeltjen Beltman wed van wijlen Berent Beltman en derselver erfgenamen. Comparanten
haar en derselver erven daarvan ontervende, meergemelde Aeltjen Beltman en derselver erfgenamen daar
wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen
staan wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde
hebb 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 14 november 1760.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Aeltjen Beltmans weduwe van wijlen Berent Beltmans (Schreurs) in

de boerschap Stokkum wonende in desen geassisteert met haar schoonzoon Jan Thijman als haar
versogten en toegelaten mombaer. De welke bekende ende verklaerde soo voor haar selfs en als erfuiterse
en boedelhouderse van voorschr. wijlen haar ehemans nalatenschap, wegens opgenomen en in goeden
gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijke schuldig te weesen aan de heer
Francois de Wolf en vrouw Aleida Dumbar eheluiden op den huise Westervlier wonende en derselver
erven, een capitaele summa van vier hondert car. gulden, segge f 400 car. gulden, ad 20 stuivers het
stukke geemployeert tot afbetalinge van een restant capitael ad twee hondert gulden en interesse aan de
diaconie van Markel volgens versettinge in dato den 13 januar 1744; alsmede tot betalinge der
cooppenningen van het vierde part van Beltmans kamp waervan aen haar op heeden teste prothocollo
overdragt en cessie is gedaan. Met belofte om dit capitaal jaerlix en alle jaar te verrenten met vier
diergelijke gulden van yeder hondert en soo continueren van jaar tot jaar tot de effective aflosse en
voldoeninge toe. Die ten wedersijden gereserveert blijft mits de opsage daar van een vierendeel jaars voor
de verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde interesse
op de eerstkomende verschijnsdag aan handen van de renthefferen of derselver erven sal moeten worden
gerestitueert ende erlegt. Komende het eerste jaar interesse te verschijnen als heeden over een jaar en soo
van jaar tot jaar continueren als gemelt. Voor welke capitale summa en daar op te verlopen interesse
comparante soo voor haar selfs als in voorgemelde qualiteit verbind haar persoon, gerede en ongerede
goederen, geen in het groote of kleine uitgesondert en tot een speciaal hypotheecq en onderpand daarvoor
stellende en mits desen verbindende desselfs caterstede den Belt genaamt met desselfs hooge en lage
landerijen, ap een dependentien van dien, als mede het aan haar op heeden overgedragen vierde part van
den soo genaamden Beltmans kamp mede onder Stokkum in desen gerichte van Kedingen gelegen. Ten
einde de heer en vrouw renthefferen of derselver erven haar daar aan, soo wegens capitaal als interesse,
cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende comparante ten dien einde van alle
exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende als mede in specie van het senatus
consult. vellejanum en authentica si qua mulier, willende dat vrouwspersonen haar niet voor een ander,
selfs niet voor de schulden van haar man, mogen verbinden; als mede van die van ongetelden gelde en
houdende haar van desen allen volkomen onderrigt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voorn. dese eygenhandig getekent en gesegelt gelijk de comparante en derselver mombaer dese ook
mede hebben getekent of gehandmerkt, edog geen cachet hebbende door mij verwalter richter op derselver
versoek mede voor haar beiden gesegelt.
Actum Goor den 14 november 1700 en sestigh.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Schreurs (Spekenbrink) en desselfs huisvrouwe Mechtelt
Schreurs marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijke
schuldig te weesen aen de diaconye van Marculo een capitale summa van twee hondert car. gulden,
segge f 200, ad 20 st het stukke. Met beloften om dit capitael jaerlix te verrenten met drie diergelijke
gulden van het hondert en sal het eerste jaar interesse verschenen weesen als heeden over een jaar en soo
continueren van jaer tot jaer tot de effective aflosse en wederomgevinge toe. Die ten wedersijden
gereserveert blijft welke opsage daarvan een half jaar voor den jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. Als
wanneer het voorschr. capitael met die alsdan ten agteren sijnde interesse in een onverdeelde summa op de
eerstkomende verschijnsdag aen handen van de renthefferen sal moeten worden gerestitueert ende erlegt.
Voor welke capitaele summa en daarop te verlopen interessen comparanten verbinden haere personen,
gerede en ongerede goederen egeene uitgesondert en tot een speciael hypotheecq en onderpand daar voor
stellende en mits desen verbindende, haar eygen toebehorende vrije en allodiale vierde part van den
soogenaemden Beltmans camp waarvan de andere drie vierde parten de weduwe van wijlen Berent
Beltman is toebehorende onder desen gerichte van Kedingen in de boerschap Stokkum kennelijk gelegen.
Ten einde de renthefferen in cas van onverhoopte misbetaling, soo van capitaal als interesse, haar daar aan
ten allen tijde cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparanten ten dien

einde van alle exceptie en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende en in specie mede van de
exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
nevens de scholte Gerrit ten Zijthoff als door comparanten, vermits schrijvens onervaeren en geen zegel
gebruikende waeren in judicio versocht en gequalificeert voor haar beiden te tekenen en te zegelen,
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 19 november 1760.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Schreurs (Spekenbrink) en desselfs huisvrouwe Mechtelt
Schreurs marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk
schuldig te weesen aan Roelof Peuscher thans hovenier op den huise Weldam en desselfs huisvrouwe
Gerritjen Onlands een capitaele summa van een hondert car gulden, segge f 100, ad 20 st het stukke.
Met beloften om dit capitael jaerlix te verrenten met drie diergelijke gulden van het hondert en sal het
eerste jaar interesse verscheenen weesen als heeden over een jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot
de effective aflosse en wederomgevinge toe. Die ten wedersijden gereserveert blijft mits de opsage
daarvan een half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitael met die
alsdan ten agteren sijnde interessen in een onverdeelde summa aan handen van de renthefferen op de
eerstkomende verschijnsdag sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitaele summa en
daarop te verlopen interesse comparanten verbinden haare personen, gerede en ongerede goederen egeen
uitgesondert en tot een speciaal hypotheecq en onderpand daar voor stellende en mits desen verbindende
haar eygen toebehorende huis daarop staende en annexe grond van de gemeente aangekoft het
Schreurs plaatsjen genaamt onder desen gerichte van Kedingen boerschap Stokkum en langs den
soogenaemden Beltmans camp kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of derselver erven in cas van
onverhoopte misbetalinge, soo van capitaal als interesse, haar daar aan 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 mede van de exceptie van ongetelden
gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de scholte Gerrit ten
Zijthof als door comparanten, vermits schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende waren in judicio
versocht en gequalificeert voor haar beiden te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 19 november 1760.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Stoevelman en desselfs huisvrouw Aeltjen Stoevelman marito
tutore in de boerschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 9 december 1759
volgens daar van opgerichte coopbrieff aen Wessel Oelen, soo voor hem selfs en als wettige voogd van
sijn minderjaerige kinderen, gekoft te hebben een kamp bouwland den Marten Oelens kamp genaamt
in het Elsenerbroek onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor een summa van
ses hondert car. gulden en dan nog haer vrije en allodiale en onbeswaerde halve hooymaate de
Pellewevers maate genaemt, in het geheel groot ongeveer drie dagwerken en waervan de coopman
Hendrik Schimmel de halfscheid, sijnde ongeveer een en een half dagwerk, is toekomende onder desen
gerichte van Kedingen boerschap Harke in de soogenaamde Harker meeden aan den Haarmans dijk
kennelijk gelegen. Oversulx comparanten mede in voldoeninge van de beloofde coopschat van hun
voorgemelde aangekofte en op heeden teste prothocollo aan haar overgedragen kamp bouwland
voorschreven halve maate hooyland in optima juris forma cederen, transporteren ende overdragen, sulx
doende in en mits desen, met derselver recht en geregtigheden en dat aan ende ten erffelijken profijte
van Wessel Oelen en derselver erven. Comparanten haar desselfs kinderen en erfgenamen daarvan
ontervende en meergemelde Wessel Oelen desselfs kinderen en erfgenamen daar wederom aenervende bij
desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren

voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voorn. dese nevens de coopman Hendrik Schimmel, als door comparanten schrijven onervaren en
geen zegel gebruikende in judicio versogt en gequalificeert voor haar beiden te tekenen en te segelen,
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 17 december 1760.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Wessel Oelen binnen Goor wonende, soo voor hem selfs als in qualiteit
als erfuiter en boedelhouder van sijn wijlen vrouw Janna Huiskes haare nalatenschap en wettige voogd
van sijn minderjarige kinderen bij gemelde sijn wijlen huisvrouw in echte verwekt. De welke bekende
ende verklaerde op den 9 december 1759 volgens daarvan opgerigte coopbrief in een stevigen en
onwederroepelijken erfcoop verkoft te hebben aan Jan Stoevelman en desselfs huisvrouwe Aeltjen
Stoevelman desselfs eygen toebehorende vrije en allodiale en onbeswaerde, exempt eenige
landslasten, kamp bouwland den Marten Oelens kamp genaamt met derselver lusten en lasten soo als
comparant tot dusverre in gebruik heeft gehad naast het hooyland van Gerrit Pastoor onder desen gerichte
van Kedingen in het Elsenerbroek boerschap Elsen kennelijk gelegen. En dat voor een summa van ses
hondert car. gulden en een halve vrije allodiale en onbeswaarde hooymaate, exempt nogtans heeren
lasten, de Pellewevers maat genaamt, in het geheel groot ongeveer drie dagwerken met derselver lusten
en lasten aan den Haarmansdijk onder de boerschap Harke in de Harker Meeden onder desen gerichte van
Kedingen kennelijk gelegen. Dat voornoemde cooppenningen door de coperen ten vollen ende te danke
sijn voldaan ende betaalt. Als mede gemelde halve hooymaate aan den comparant en erfgenamen heden
teste prothocollo overgedragen. Oversulx comparant niet alleen wegens de beloofde coopschat en
bedongen penningen quiteert maar ook aen de coperen Jan Stoelvelman en desselfs huisvrouwe Aeltjen
Stoevelman en derselver erven gemelde sijn verkofte kamp bouwland cedeert, transporteert ende
overdraagt in en mits desen. Comparant hem en derselver erven daarvan ontervende en de coperen met
derselver erven 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 opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de coopman Hendrik Schimmel als
door comparant schrijvens onervaren en geen segel gebruikende sijnde in judicio gequalificeert voor hem
te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 20 december 1760.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen zij Jan Stoevelman en desselfs huisvrouwe Aeltjen Stoevelman marito
tutore thans in de boerschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en
in goeden gangbaeren Hollandse gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te sijn aan
Jannes Modder in Goor wonende en derselver erven een capitale summa van vier hondert car.
gulden, segge f 400, ad 20 stuivers het stukke. Met beloften om dit capitaal jaerlix te verrenten met drie
diergelijke gulden van yeder hondert en sal het eerste jaar interesse verschenen weesen op Martini 1700
een en sestig en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten
wedersijden gereserveert blijft mits de opsage daarvan een half jaar voor de jaarlijke verschijnsdag
gedaan. Als wanneer voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde interesse op de eerstkomende
verschijnsdag aan handen van den rentheffer of derselver erven sal moeten worden gereserveert ende
erlegt. Voor welke voorschr. capitale summa en daarop te verlopen interesse comparanten verbinden haare
personen, gerede en ongerede goederen egeen uitgesondert en tot een speciaal hypotheecq en onderpand
daar voor stellende en mits desen verbindende, haar eygen toebehorende vrije en allodiale kamp
genaamt, van Wessel Oelen aangekoft en op heeden aan haar teste prothocollo overgedragen en tot
betalinge dier cooppenningen voorschr. summa mede gebruikt met het daarop getimmerde huis onder
desen gerichte van Kedingen in het Elsenerbroek boerschap Elsen naast het hooyland van Gerrit Pastoor

kennelijk staande en gelegen ten einde de rentheffer of derselver erven in cas van misbetalinge, soo van
capitael als interesse, haar daer aan ten allen tijde 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 nevens de coopman Hendrik Schimmel als door comparanten schrijvens
onervaeren en geen zegel gebruikende sijnde, in judicio versocht en gequalificeert voor haar beide te
tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 17 december 1700 en sestigh.
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 Christoffer Hulsken en Tobias van Ommen
persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Harmen Snel en desselfs huisvrouwe Hendrica
Everwennink marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 1 may
deses jaars 1760 volgens coopbrief daarvan opgericht in een vasten en onwederroepelijken erfcoop verkoft
te hebben haar eygen toebehorende aenpart of soogenaamde Coeversbroek, soo als sij dat eenige
jaeren in gebruik hebben gehad, sijnde vrij en allodiaal uitgenomen den heeren of boerschaps lasten daar
op staande met dese expresse conditie nogtans dat Jannes Kulsdom de modder, voor soo verre
comparanten verkogt hebben daar mag uitmodden, onder desen gerichte van Kedingen en klokkenslag van
Marculo in sijn bekende limiten en bepalinge gelegen. En dat aan ende ten erffelijken profite van Derk
Hendrik Gorkink voor een summa van agt hondert caroli gulden vrij gelt sonder eenigerhande
kortinge. Dat de gemelde cooppenningen door den coper voorn. aan haar comparanten ten vollen ende te
danke waeren voldaen en betaalt. Oversulx comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen niet
alleen quiteren maar ook gemelde halve soo genaemde Coeversbroek in optima juris forma cederen,
transporteren en overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken profite van de coper
Derk Hendrik Gorkink voorn. en desselfs huisvrouwe Hermina Heilersigh en derselver erven.
Comparanten haar en derselver erven daarvan ontervende ende de coperen met de haeren daar wederom
aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan
wagten en waeren voor alle evictie en opsprake 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 23 december 1760.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Berent Keusenkamp en desselfs huisvrouwe Grietjen Wijmerink
marito tutore tot Diepenheim wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 6 october 1759
volgens coopbrief daarvan opgericht in een vasten en onwederroepelijken erfcoop verkoft te hebben haar
eygendoemelijke vrije en allodiale en sonder beswaar, exempt nogtans heeren lasten, stukke bouwland
groot ongeveer agt schepel gesaay met derselver recht en geregtigheden in de soogenaamden Klootes
kamp, ter westsijde tusschen Rosedoms en ter oostsijde naast Klootes en Heutemans landen onder desen
gerichte van Kedingen in de boerschap Markelo kennelijk gelegen. En dat aan ende ten erffelijken profite
van Tonis Wijmerink en desselfs huisvrouwe Grietjen Meenderink en derselver erfgenamen voor een
summa van ses hondert car. gulden vrij gelt. Welke cooppenningen sij comparanten ook bekenden door
de coperen gemelt aan haar ten vollen ende te danke sijn voldaan ende betaalt. Oversulx wegens de
gelibelleerde cooppenningen niet alleen ten vollen quiteren maar ook in optima juris forma gemelde
verkofte stuk land cederen, transporteren ende overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten
erffelijken profijte van de coperen (en zijn zwager) Tonis Wijmerink en desselfs huisvrouw Grietjen
Meenderink en derselver erfgenamen boven gemelt. Comparanten haar en derselver erfgenamen daarvan
ontervende ende de coperen meergemeld en derselver erfgenamen daar wederom aenervende bij desen.
Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle
evictie en opsprake 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 3 january 1761.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Nijlant en desselfs huisvrouw Jenneken Baan marito tutore
onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 19 juny 1760 in een stevigen en
onwederroepelijken erfcoop verkoft te hebben het soogenaamde Wijmerink en Hulsbeeken slag sijnde
ongeveer ses dagwerken hooyland met derselver lusten en lasten, regt en geregtigheden waer naartoe de
weg om met hooy en mest daar heen te vaeren is gaende door het Nieuwe slag van Siggink die het regt
ook heeft jaerlix en alle jaar op het einde dwars door heen te maayen en het gras ten sijnen profite te
behouden, tusschen Stegemans en Sligtmans slag onder desen gerichte van Kedingen boerschap Marculo
kennelijk in sijn limiten gelegen. Waarvan de comparanten twee derde parten ende de kinderen van Jan
Harmen Heylersigh, waarvan de eerste comparant mombaer is en voor alle evictie en opsprake en
naemaninge caveert, sijnde sijn mede mombaer Harmen Montenij overleden, een derde part is
competerende. En sulx aan ende ten profite van Jan Volkerink en desselfs huisvrouwe Jenneken
Lonink en Tonis Brink Jans yeder voor de geregte halfscheid en dat te samen voor een summa van
ses hondert vijff en seventig gulden en tien stuivers vrij gelt. Dat de volle kooppenningen door de
coperen aan haar comparanten den eersten met den laatsten sijn voldaan. Oversulx comparanten wegens
de gelibelleerde cooppenningen niet alleen ten vollen deden quiteren maar ook soo voor haar selfs als de
eerste comparant ende in qualiteit als mombaer voorgemelt voorschreven verkofte Wijmerink en
Hulsbeeken slag genaamt in optima juris forma te cederen, te transporteren ende over te dragen, sulx
doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken profite van de coperen Jan Volkerink en desselfs
huisvrouwe Jenneken Lonink en Tonis Brink Jans en derselver erven yeder voor de halfscheid,
comparanten haar en derselver kinderen en erfgenamen, mitsgaders de kinderen van Jan Harmen
Heylersigh en derselver erven, daarvan ontervende ende de coperen gemelt en derselver erfgenamen daar
wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen
staan wagten ende waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde
hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten, de eerste mede in voorschr. qualiteit
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 9 maart 1761.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Stoevelman ende desselfs huisvrouwe Aeltjen Stoevelman
marito tutore uit de boerschap Harke. De welke bekenden ende verklaerden in optima juris forma verkoft,
gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben, sulx doende in en mits desen, haar eygen
toebehorende derde part van den soogenaemden halven Haar Hendriks camp waarvan de twee derde
parten de wed. Dijkink sijn toebehorende, sijnde tiendbaar onder den Hagenvoorde en met derselver
verdere lusten en lasten onder desen weled. gerichte van Kedingen aan de Boersteege het eindens aan
Hungerinks blik in de boerschap Stokkum kennelijk gelegen. Sulx voor een summa van een hondert
vijftien gulden en bij comparanten ten genoegen ontfangen ende dat aan handen ende ten erffelijken
profite van de coperen Derk Brinkers en desselfs huisvrouwe Jenneken Roesink en derselver
erfgenamen. Comparanten derselver kinderen en erfgenamen van gemelde verkofte derde part van den
halven Haar Hendriks camp ontervende ende de coperen Derk Brinkers en desselfs huisvrouwe Jenneken
Roesink en derselver erfgenamen daar wederom aenervenden 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 nevens de
coopman Hendrik Schimmel als door comparanten schrijvens onervaren en geen segel gebruikende sijnde,
in judicio gequalificeert voor haar beiden te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 14 maart 1761.

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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Jan Broekmans van Marculo. De welke bekende ende verklaerde
volgens conditien en voorwaarden daarvan geformeert, op den 11 februar deses jaers 1761 verkoft te
hebben sijn eygen toebehorende vrije en allodiale sonder eenige uitgangen dan alleen heeren lasten,
gaarden den Rijd gaarden genaamt groot ongeveer drie schepel gesaay onder desen gerichte van
Kedingen in de boerschap Marculo tusschen de gaardens van Hoog Wel Geb Vrouw Douariere Haersolte
Vrouw van Oldenhoff en Tijmans, in sijn limiten en bepalinge kennelijk gelegen. En dat aan ende ten
erffelijken profite van Zwier Bomans en wel voor de summa van twee hondert aght en vijftig gulden
vrij gelt. Welke cooppenningen hij comparant ook bekende dat door den coper aan hem ten vollen ende te
danke waren voldaan. Oversulx hij comparant wegens de gelibelleerde cooppenningen niet alleen ten
vollen dede quiteren maar ook gemelde verkofte gaarden te cederen, te transporteren ende over te dragen,
sulx doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken profite van gemelde coper Zwier Bomans en
derselver erven. Comparanten hem ende derselver erven daarvan ontervende ende den coper meergemelt
en derselver erven daar wederom aanervende 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 nevens de coopman Hendrik Stevens ten
Cate, als door comparanten schrijvens onervaren en geen segel gebruikende sijnde, in judicio versocht en
gequalificeert voor hem te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 28 maart 1761.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Arent Wissink of Meyers en desselfs huisvrouwe Essele Gosens
marito tutore thans binnen Goor wonende. De welke bekenden ende verklaerden volgens conditien en
voorwaarden in dato den .. 1760 daarvan geformeert in een stevigen en onwederroepelijken erfcoop
verkoft te hebben haar eygen toebehorende plaatsjen als huis, hoff en annexe landerijen het Wissink
genaamt met derselver recht en geregtigheden, lusten en lasten, soo en als comparanten hetselve eenige
jaeren in eygendom hebbe beseten en bewoont onder desen gerichte van Kedingen boerschap Markelo
kennelijk gelegen. En dat aan Berent Berentsen voor de summa van vijff hondert en twee car. gulden
en tien stuivers, sijnde guldens van 20 st het stukke vrij gelt. Welke cooppenningen sij comparanten ook
bekenden door den coper gemeld aan haer ten vollen ende te danke te sijn voldaan ende betaalt. Oversulx
wegens de gelibelleerde cooppenningen niet alleen ten vollen quiteren, maar ook gemelde verkofte
plaatsjen als huis, hoff en annexe landerijen in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen,
sulx doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken profite van den coper Berent Berentsen voorgemeld.
Comparanten haar derselver kinderen en erfgenamen daarvan ontervende ende den coper meergemeld
ende derselver erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en
transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht
is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens Tobias van Ommen als
door comparanten schrijvens onervaeren en geen segel gebruikende sijnde, in judicio versogt en
gequalificeert voor haar beiden te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 9 maey 1761.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Arent Jalink gemeensman der stad Goor en desselfs huisvrouw
Gerritjen Scholten, voorts Jan te Weegerief en desselfs huisvrouwe Anna Akkerhuis, Jan Swierink
en desselfs huisvrouw Geertruid Modder, de vrouwen als mombaeren van de mannen, alle erfgenamen
van wijlen Jenneken Scholten en voor de verdere mede erfgenamen de rato caverende mits desen. De
welke bekenden ende verklaerden op den 6 januar 1760 in een stevigen en onwederroepelijken erfcoop
verkoft te hebben haar eygen toebehorende en van gemelde Jenneken Scholten geerfde de vierde part van

het plaatsjen Nijhuis genaamt, sijnde ongeveer drie mudde land groot met derselver lusten en lasten en
waarvan het soogenaamde Schrijvers stukjen tiendbaar is, in de boerschap Harke onder desen gerichte van
Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen. En dat aan Willem te Matena en desselfs huisvrouw
Gerritjen Hekhuis, soo daar nu bereids een huis opgetimmert hebben, voor de summa van vier hondert
vijf en seventig gulden. Welke cooppenningen sij comparanten ook bekenden door de coperen van haar
ten vollen ende te danke te sijn voldaan ende betaalt. Oversulx de comparanten, soo voor haar selfs als
verdere mede erfgenamen en daarvoor caverende, niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten
vollen quiteren, maar ook gemelde verkofte vierde part van het plaatsjen Nijhuis genaamt met derselver
lusten en lasten, in optima juris forma cederen, transporteren ende overdragen, sulx doende in en mits
desen, aan ende ten erffelijken profite van de coperen Willem te Matena en desselfs huisvrouw Gerritjen
Hekhuis ende derselver erfgenamen. Comparanten haar en derselver kinderen, erven en verdere mede
erfgenamen en derselver erven 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 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 comparanten eygenhandig getekent
en gesegelt.
Actum Goor den 12 may 1761.
Copia
Ick Joan Hendrik Brest Stadholder en Rigter der Heerlijkheyt Verwoolde doe cond en certificere dat voor
mij en gerigtsluiden Derk Wansink en Gerrit Jan Knoef in den gerigte erschenen is Willem Meyers voor
hem selfs en de rato caverende voor desselfs absente huisvrouwe Hermina Meyers. En bekende in de beste
en bestendigste forma regtens geconstitueerd en volmagtig gemaakt te hebben, sulx doende bij en kragt
deses, Hendrik Lammertink om uit naame en vanwegens den comparant te verschijnen voor den
weledelen landgerigte van Kedingen en aldaer tegens genoegsaeme voldoeninge van cooppenningen te
doen cessie en opdragt aan en ten erffelijken behoeve van Jan Welmers en desselfs erven van comparants
eygendoemelijke halve goed het Welmers genaamt met sijn lusten en lasten, oude en nieuwe
geregtigheid, in den landdrostambte van Twenthe kerspel Markel buirschap Herrike kennelijk gelegen.
Qualificerende en den geconstitueerde daaromtrent verder alles te doen en te laten geschieden wat der
saken nooddruft nae constume locaal mogte komen te vereyssen ende selfs present sijnde soude kunnen
mogen of moeten doen. Alles met belofte van goedkeuringe en schadelooshoudinge en onder alle andere
clausulen na regten gebruikelijk en nootzakelijk. S.A.L. In waerheids oirconde heb ick stadholder en rigter
voorgemeld dese eygenhandig getekent op den huyse Eese.
Den 14 may 1700 een en sestig.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Hendrik Lammertink onder Marculo wonende in qualiteit als volmagtiger
van Willem Meyers (Boomkamp) voor hem selfs en de rato caverende voor desselfs absente
huisvrouw Hermina Meyers luid volmagt op den 14 may deses jaars 1761 voor de heer Joan Hendrik
Brest stadholder en richter der heerlijkheid Verwoolde en gerichtslieden op comparant ad hune actum
gepasseert, derselver in judicio gesien en gelesen ende ten prothocolle van transporten deses gerichts
geregistreert. Uit kragte van de welke hij comparant bekende ende verklaerde hoe dat sijn principalen op
den 7 july 1760 volgens coopbrief daarvan geformeert, hebben verkoft aan Jan Welmers (Heijink) en
desselfs huisvrouw Aeltjen Welmers (Vrielink) derselver eygendoemelijke halve plaatsjen het
Welmers genaamt met derselver lusten en lasten daartoe gehorende en oplegggende en wel soo en als de
coperen hetselve in gebruik hebben gehad in de boerschap Harke onder desen gerichte van Kedingen
kennelijk gelegen. En dat voor een summa van agt hondert car. gulden vrij gelt; welke cooppenningen
hij comparant ook bekende door de coperen gemeld aan sijn principalen den eersten met den laatsten
deger te sijn voldaan ende betaalt. Oversulx hij comparant namens sijn gemelde principalen niet alleen
wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren maar ook gemelde verkofte halve

plaatsjen het Welmers genaamt voorschreven cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en
mits desen, aan ende ten erffelijken profijte van de coperen Jan Welmers en desselfs huisvrouw Aeltjen
Welmers voornoemt. Comparant sijn principalen en derselver kinderen en erfgenamen daarvan ontervende
ende de coperen gemeld met derselver kinderen en erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met
beloften om desen erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waren 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 eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 1 juny 1761.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Welmers en desselfs huisvrouwe Aeltjen Welmers marito tutore
in de boerschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaerden aan Harmen ten Thije en Gerrit
Meengs, als mombaeren van Jan Lonink zoon van wijlen Jan Lonink of Volkerink, wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren, gemelde haar pupil toebehorende, Hollandsen gelde ontfangen
penningen opregt en deugdelijke schuldig te weesen een capitale summa van agt hondert car. gulden,
segge f 800 car gulden, ad 20 stuivers het stukke. Met beloften om dit capitaal jaerlix te verrenten met drie
gulden van yedert hondert en sal het eerste jaar interesse verschenen weesen op primo may 1700 twee en
sestig en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden
gereserveert blijft mits de opsage daarvan een half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. Als
wanneer voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde interesse op de eerstkomende verschijnsdag
aan handen van de renthefferen of eygenaar deser acte van hypothecatie sal moeten worden gerestitueert
ende erlegt. Voor welke capitaele summa en daarop te verlopen interessen comparanten verbinden haare
personen, gerede en ongerede goederen egeen uitgesondert en tot een speciaal hypotheecq en onderpand
daarvoor stellen en mits desen verbinden, haar eygen toebehorende halve plaatsjen het Welmers
genaamt met sijn regt en geregtigheden soo en als door comparanten van Willem Meyer en vrouw
Hermina Meyers is aangekoft en op heden teste prothocollo aan haar overgedragen en tot betalinge dier
cooppenningen voorschr. capitale summa gebruikt. Ten einde de renthefferen of eygenaar deses haar daar
aan ten allen tijde, soo wegens capitael als daarop te verlopen interesse, 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 mede van de exceptie van ongetelden gelde. Mitsgaders de
vrouw van het senatus consultum vellejanus en authentica si qua mulier de vrouwen borgtogt verbindende,
houdende haar van desen allen volkomen onderright. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voorn. dese nevens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 1 juny 1761.
Ick Berent Jan Knape wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere
kragt deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Derk Meyerink en Hendrik Jan Jalink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Warnerius van Ouwerkerk en desselfs huisvrouw Margareta
Jansen marito tutore. De welke caveerden de rato voor hare absente susters Anna en Catharina Jansen en
verklaerden verkoft te hebben aan Gerrit Jan Modders en desselfs huisvrouw Geertjen ter Keurs en
erfgenamen haar eygen ouderlijke en toebehorende half daghwerk hooyland in de Herker Meen agter
de Hemmelhorst in sijn bekende bepalinge en limiten onder desen gerichte gelegen; waervan de andere
half dagwerk de coper is toebehorende en een dagwerk Jan Benjamin Sprakel, wordende jaerlix
omgehooyt en dat voor een somma van hondert en vijf gulden vrij gelt; blijvende de costen van
transport en overdragt tot laste van de kooperen. Sijnde het voorn. hooyland vrij en allodiael uitgenomen
heeren lasten en vermits de cooppenningen ten vollen sijn betaalt en te danke voldaan. Soo deden sij
comparanten en de rato voor haare twee susters bovengenoemt caverende, in optima juris forma cessie,
transport en overdragt, sulx doende in en mits desen, comparanten en sijn erfgenamen daarvan ontervende
en de kooperen en derselver erfgenamen daar wederom aenervende. Met beloften om desen erfcooop ten
allen tijde te staan wagten en waren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In

waerheids oironde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten die als nog voor haare
twee susters voorschr. de rato caverende getekent en gesegelt.
Actum Goor den 12 juny 1761.
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 Hendrik Jan Jalink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Lammert Krijsmans en desselfs huisvrouwe Geertruidt Truikes
marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden in een stevigen en
onwederroepelijke erfcoop verkoft te hebben aan Jan Lonink en desselfs huisvrouw Aeltjen Cuipers
haar eygen toebehorende en van de gemeente van Stokkum aangekofte stukke bouwland het Nieuwe
land genaamt, met der selver lusten en lasten tusschen de landen van de Bleeker en Willem Pleysier in de
markte van Stokkum onder desen gerichte van Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen. En dat voor
een summa van een honderd en tien car. gulden, segge f 110, vrij gelt. Welke cooppenningen sij
comparanten ook bekenden door de coperen aan haar ten vollen ende te danke te sijn voldaan en betaalt.
Oversulx niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren maar ook gemelde
verkofte stukke bouwland cederen, transporteren ende overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende
ten erffelijken profite van de coperen Jan Lonink en desselfs huisvrouw Aeltjen Cuipers voorn. en
derselver erven. Comparanten haar en derselver erven daarvan ontervende ende de coperen meergemeld
en derselver erven daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport
ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en 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 nog gebruikende door mij verwalter richter
op derselver versoek mede voor haar getekent.
Actum Goor den 18 juny 1761.
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 ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is de ed. Wolter Jalink burgermeester der stad Goor voor hem selfs
ende als hiertoe speciaal versocht voor sijn absente broeder en suster ende daarvoor de rato caverende, te
samen erfgenamen van haar wijlen respective vader en moeder Hendrik Jalink en Janna Stroink gewesen
eheluiden. De welke bekende ende verklaerde in de maand july 1760 verkoft te hebben aan Jan Meyer en
desselfs huisvrouw Hendrina voor den Boom in Elsen wonende, hun eygen toebehorende halve
hooymaate de Kromme mate genaamt groot ongeveer een daghwerk en waarvan de erfgenamen van
wijlen de weduwe Willebrand Boreas de andere halfscheid is toebehorende, met deselver lusten en lasten
in de markte van Elsen en soogenaamde Sumpel bijlangs het hooylant van Huiskes uit Harke en teindens
van oud burgermr Bruins tot Goor onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor een
summa van een hondert en tagchentig caroli gulden vrij gelt welke door de coperen aan comparant ook
ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx comparant soo voor sigh selfs als in
voorseide qualiteit niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar gemelde
verkofte halve hooymaate in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en
mits desen, aan ende ten erffelijken profite van de coperen Jan Meyer en desselfs huisvrouw Hendrina
voor den Boom en derselver erven. Comparant en derselver erven en sijn vader en susters en derselver
erven daarvan ontervende ende de coperen met derselver erven daar wederom aenervende bij desen. Met
beloften om desen erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle
evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn.
dese nevens den comparant voor sig selfs en in voorschr. qualiteit eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 21 juny 1700 een en sestigh.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Jan Aarssen burgermeester der stad Goor en desselfs

huisvrouwe Engeltjen Swiers marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden in een stevigen en
onwederroepelijken erfcoop verkoft te hebben aan Harmen Weevers en desselfs huisvrouw Berendina
Duis haar eygen toebehorende vrije en allodiale hooyland groot ongeveer drie dagwerken met
derselver verdere lusten en lasten tusschen de hooylanden of maaten van Vruwink en Wannink bijlangs
den soogenaamden Vlierdijk onder desen gerichte van Kedingen in de markte van Stokkum kennelijk
gelegen. En dat voor een summa van vier hondert vijff en twintig gulden vrij gelt. Welke
cooppenningen sij comparanten ook bekenden door de coperen aan haar den laatsten met den eersten
penning deger en wel voldaan ende betaalt te sijn. Oversulx sij comparanten niet alleen wegens de
gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren maar ook gemelde verkofte ongeveer drie dagwerk
hooyland in optima juris forma cederen, transporteren ende overdragen, sulx doende in en mits desen, aen
ende ten erffelijken profite van gemelde coperen Hermen Weevers en desselfs huisvrouw Berendina Duis
en derselver erfgenamen. Comparanten haar derselver kinderen en erfgenamen daarvan ontervende ende
de coperen meergem. derselver kinderen en erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met beloften
om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en
opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
neffens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 23 juny 1700 een en sestigh.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Weerdes nu Swoferink en desselfs huisvrouw Hendrina
Swoferink marito tutore in Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden volgens coopbrief in
dato den 21 april deses jaers 1761 daarvan opgerigt in een stevigen erfcoop verkoft te hebben aan Berent
Bloemers (Assink) ende desselfs huisvrouw Jenneken Bloemers mede in Elsen wonende, haar eygen
toebehorende vrije en allodiale, exempt nogtans heeren lasten, twee stukken bouwland als 1. de
Keure genaamt groot ongeveer een half mudde gesaay aan den eigenweg tusschen de landen van
Wilgerink en Hendertink, 2. het Overende land genaamt mede een half mudde gesaay tusschen Ooms en
Swoferink of nu comparanten landen, waar naartoe en af de weg, in gevalle geen ander hunnen gebruiken,
voor hem over het einde van comparanten landen is gaande en gebruikt sal mogen worden. Beide parcelen
onder desen gerichte van Kedingen in de boerschap Elsen kennelijk gelegen. En dat te samen voor de
summa van een hondert en sestig car. gulden vrij gelt. Welke cooppenningen sij comparanten ook
bekenden aan haar ten vollen ende te danke te sijn voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen
wegens de cooppenningen quiteren maar ook gemelde verkofte twee stukken land in optima juris forma
cederen, transporteren ende overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken profite van
de coperen voorgemeld. Comparanten haar en derselver kinderen en erfgenamen daarvan ontervende ende
de coperen gemeld met derselver erven daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese
erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en 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 nog
gebruikende door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 7 july 1761.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Lambert Plasman en desselfs huisvrouw Aeltjen Hoestink marito
tutore in de boerschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens verrekende
agterstedige pagten opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan hun respective landvrouw Mevrouw
Martina Gerharda van Doornink wed. van wijlen den weled. Heer scholtus J. Jordens tot Deventer
wonende en derselver erven, een capitaele summa van vijff hondert car. gulden, f 500, ad 20 stuivers
het stukke. Met beloften om dit capitaal jaerlix te verrenten met vier diergelijke gulden van yeder hondert;
edog de jaerlixe interesse binnen een half jaar nae de verschijnsdag betaalt wordende met drie gulden en

tien stuivers van het hondert kunnen volstaan. En sal het eerste jaar interesse verschenen weesen op Petri
1700 twee en sestig en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke voldoeninge en restitutie toe.
Waervan de opsage ten wedersijden gereserveert blijft mits deselve een half jaar voor de jaerlixe
verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde interesse op
de eerste verschijnsdag aan handen van mevrouw renthefferse of derselver erven sal moeten worden
erlegd en voldaan. Voor welke capitale summa en daarop te verlopen interesse comparanten verbinden
haere personen en goederen en in specie tot onderpand stellen haar gehele bouwerije, inboedel des
huises, paarden, beesten en verder vhee, mitsgaders het mestregt en mest, sampt alles ten einde de
vrouw renthefferse of erven in cas van misbetalinge, soo van capitael als interesse, haar daar aen ten allen
tijde kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende comparanten ten dien einde van
alle execeptien en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende. 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 nog gebruikende door mij verwalter richter op derselver versoek
mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 11 july 1761.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten hierna benoemt persoonlijk in den gerichte gecompareerd ende erschenen
sijn den Hoog Wel Geboren Gestrengen Heer Joan Otto van Broekhuisen Capitain ten dienste deser
Nederlanden ende de Hoog Wel Geboren Vrouw Margareta Elisabeth op ten Berge echteluiden Heer
en Vrouw van Sourenberg marito tutore. Te kennen gevende hoe dat de Hoog Wel Geboren Freulins
Geertruit Margareta van Coeverden en Anna Margareta van Coeverden tot Wegdam op den 29
september 1760 voor hen heer en vrouw comparanten aan den weled. Gestr Heer Hendrik Fredrik Bouwer
burgermeester der stad Deventer, in voldoeninge van een genegotieert capitael volgens gerichtelijke acte
van verband in het erve en goed Lowick of Loock alias Meinck onder desen gerichte van Kedingen
buyrschap Harke gelegen in dato den 30 januar 1734 hebben verstrekt ende verschoten, een capitale
summa van twaalf hondert caroli guldens, segge f 1200. Zoo verklaarden zij heer en vrouw comparanten
bij desen tot gerustheid van Hoog Gem. Freulins van Coeverden die gemelde acte van verband, soo als is
bindende, in volle kragt en waarde te handen te sullen sijn en verblijven; ende de interesse van gemelde
capitale summa volgens tenuer van deselve aan meergem Freulins van Coeverden of derselver erven
jaerlix te sullen voldoen ende betalen; met dese veranderinge nogtans dat de heer en vrouw comparanten
in plaats van vier en een halve gulden van yder hondert jaerlix sullen kunnen en mogen volstaan met drie
gulden van yder hondert. Voorts dat de freulins renthefferen of derselver erven in cas van misbetalinge,
soo van capitaal als interessen, haar ten allen tijde aan haar Hoog Wel Geboren comparanten personen en
bij meergem. acte gestelde onderpand cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Alles onder
renunciatie van alle exceptien bereids bij ... van verband quo relatio gemeld en gedaan. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de heer en vrouw comparanten
eygenhandig getekent en gesegelt en waeren met mij als ceurnoten hier aen en over Joost Hendrik
Lindeman en Jerolmus Helmigh.
Actum Goor den 22 augusti 1700 een en sestigh.
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 chirurgijn Jannes Tangena en Jan ten Zijthoff
persoonlijk in den gerichte gecompareerd ende erschenen zij de ed. Wolter Jalink burgermeester der
stad Goor, in qualiteit als door sijn Hoog Wel Geb Gestr den Heer F.J.S. Baron van Heiden Heere
van Ootmarsen Landdrost van Twente, aangestelde curator over den Hoog Wel Geb Heer J.F. Baron
van Hoevell Heere van Heekeren ende specialijk bij appoinctement van den 4 deser maand september
1761, soo alhier in den gerichte vertoont en gelesen is, door hoogemelde sijn Hoog Wel Geb Gestr den
Heere Landdrost tot het negotieren van een capitaal ad een duisent car. gulden en daarvoor hypotheecq te
passeren, geautoriseert. Uit kragte van het welke hij comparant in voorsch. qualiteit bekende ende
verklaerde wegens opgenomen en in goeden gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en

deugdelijke schuldig te weesen aan de ed. Jan Aarssen burgermeester der stad Goor en desselfs
huisvrouw Engeltien Swiers en derselver erven, een capitale summa van een duisent car. guldens,
segge f 1000, ad 20 stuivers het stukke. Met beloften om dit capitaal jaerlix te sullen worden verrent met
drie gulden en tien stuivers van yeder hondert; edog de jaerlixe interesse binnen een half jaar nae de
jaerlixe verschijnsdag betaalt wordende met drie gulden van yeder hondert kunnen en mogen volstaan. En
sal het eerste jaar interesse verschenen weesen als heeden over een jaar en soo continueren van jaar tot
jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveert blijft mits de opsage
daarvan een half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die
alsdan ten agteren sijnde interesse in een onverdeelde summa op de eerstkomende verschijnsdag aan
handen van de renthefferen of derselver erven sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke
capitale summa en daarop te verlopen interesse comparant verbind de roerende en onroerende goederen
egeen uitgesondert van Hoog Gemelde Heere J.F. van Hoevell Heere van Heekeren en tot een speciaal
hypotheecq en onderpand daarvoor stellende ende mits desen verbindene, desselfs geregte portie en
aandeel van het tot nog toe onverdeelde erve ende goed Sprokkereef genaamt met derselver behuisinge,
hooge en lage landerijen, hooylanden, houdgewassen, ap en dependentien van dien onder desen gerichte
van Kedingen in het carspel van Goor kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of derselver erven in
cas van misbetalinge, soo van capitaal als interesse, haar daar aan ten allen tijde kost en schadeloos sullen
kunnen en mogen verhalen. Renuncierende comparant ten dien einde van alle exceptien en privilegien
rechtens desen eenigsints contrarierende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter dese nevens den comparant in sijn voorgemelde qualiteit
eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 7 september 1700 een en sestigh.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Berent Ribbers en Jenneken Oinks eheluiden 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 sijn aan Jan Assink oudste zoon
van Jan Assink mede in Elsen wonende ende derselver erven een capitale summa van een duisent car.
gulden, segge f 1000 car. gulden, ad 20 stuivers het stukke. Met beloften om dit capitael jaerlix en alle
jaer te verrenten met drie diergelijke gulden van yeder hondert. En sal het eerste jaar rente verschenen
wesen op St. Jan in de maand juny 1700 twee en sestig en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke
restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden sal vrij staan mits een half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag
gedenuncieert en aengekondigt worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde
rente in een onverdeelde summa op de eerstkomende verschijnsdag aan de rentheffer of derselver erven
sal weder worden gerestitueert ende erlegt. Edog is geconditioneert dat de comparanten rentgeveren of
derselver erven geduirende voorschr capitaal op interesse hebben hetselve ook jaerlix of wanneer daartoe
penningen hebben met hondert of vijfftig gulden telkens sullen kunnen en mogen aflossen en
verminderen. Voor welke capitale summa en daar op te verlopen rente comparanten verbinden haere
personen, gerede en ongerede goederen egeene uitgesondert en in specie negentien schepel gesaay
gelegen in de boerschap Elsen onder desen gerichte van Kedingen door comparanten op den 30 september
1751 van eenen Jan Brouwer aangekoft als 1. een stuk land gelegen bij het Schot groot ongeveer negen
schepel gesaay, 2. een stuk land op den Camp groot ongeveer drie en een half schepel gesaay tusschen
voorschr. stukke en Gozewijn Broeze sijn land gelegen, 3. een stuk land daar aan volgende het Eerste Blik
genaamt groot ongeveer vijf schepel gesaay, 4. een stuk land het Tweede Blok genaamt groot drie en een
half schepel gesaay langs Wissink land gelegen en dan nog een gaarden den Camp genaamt bij het huis
groot ongeveer acht schepel gesaay, alle in de boerschap Elsen onder desen gerichte van Kedingen
gelegen; en welke laatste perceel ook door comparanten in januar 1752 van deselve Jan Brouwer
aangekoft en op den 23 augusti 1752 aan haer teste prothocollo overgedragen. Ten einde de rentheffer of
derselver erven in cas van misbetalinge, soo van voorschr. capitaal als daar op te verlopen interesse, hun
daar aen ten allen tijde cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende comparanten

ten dien einde van alle exceptien en beneficien rechtens desen eenigsints contrarierende en in specie mede
van die van ongetelden gelde en mitsgasders de vrouw van het senatus consultum vellejanum en
authentica si qua mulier, den vrouwen van borgtogt verbiedende houdende haar van het effect en kragt
derselve genoegsaam onderrigt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese
nevens de heer procurator Christoffer Hulsken als door comparanten in judicio gequalificeert sijnde voor
haar beyden, als schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende sijnde, te tekenen en te zegelen, getekent
en gesegelt.
Actum Goor den 16 november 1761.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Harmen ten Tije, desselfs huisvrouwe Aeltjen Lonink, Jan ter Plegt
en desselfs huisvrouw Hendrikjen Boesink marito tutoribus in de boerschap Harke wonende. De welke
bekenden ende verklaerden voor haar selfs ende de eerste comparant Hermen ten Tije mede als mombaer
van Grietjen te Daalwijk, sijnde sijn mede mombaer Hendrik Sluyserman overleden, op den 9 juny des
gepasseerden jaere 1760 volgens coopbrief daarvan opgerigt, in een stevigen en vasten erfcoop verkoft te
hebben, haar te samen of yeder voor een derde part, eygen toebehorende vrije en allodiale en sonder eenig
beswaar geregte vierde part van het plaatsjen Nijhuis genaamt met derselver oude en nieuwe
geregtigheid soo en als hetselve in den jaere 1708 door Gerrit en Grietjen te Daalwijk is aangekoft
onder desen gerichte van Kedingen boerschap Harke kennelijk gelegen. En dat aen ende ten profite van
Willem Matena en Gerritjen ten Hekhuis eheluiden en wel voor een summa van vier hondert en
seventig car. gulden vrij gelt. Welke cooppenningen sij comparanten ook bekenden door de coperen aen
haar ten vollen ende te danke te wesen voldaan en betaalt. Oversulx sij comparanten wegens de
gelibelleerde cooppenningen niet alleen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte geregte vierde part
van het plaatsjen Nijhuis in optima juris forma cederen, transporteren ende overdragen, sulx doende in en
mits desen, aan ende ten erffelijken profite van de gemelde coperen Willem Matena en desselfs
huisvrouwe Gerritjen ten Hekhuis en derselver even. Comparanten haar en derselver kinderen en
erfgenaamen en Harmen ten Tije mede desselfs pupil Grietjen te Daalwijk en derselver erven, daarvan
ontervende ende de coperen meergemeld, derselver kinderen en erfgenamen daar wederom aenervende bij
desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport te samen en yeder in het bijsonder 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 heer procurator Christoffer Hulsken als door
comparanten in judicio gequalificeert sijnde voor haar alle te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 18 november 1761.
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 Scholten en Berent Kleine persoonlijk gecompareerd
ende erschenen is Maria Snellink wed. van wijlen Swier Snellink als erfuiterse en boedelhouderse van
gemelde haar wijlen ehemans nalatenschap en als wettige voogdesse van haar minderjarige kinderen
geassisteert met haar swager Gerrit Hoevink als haar versogten en ad hune actum toegelaten mombaer. De
welke bekende ende verklaerde ingevolge coopbrief in dato den 9 deser maand december daarvan
opgerigt, in een stevigen en vasten erfcoop verkoft te hebben haar eygendoemelijke hooyland, sijnde de
halfscheid van de soogenaamde Liepsigh Riese met derselver lusten en lasten onder desen gerichte van
Kedingen in het Stokkumerbroek met de westsijde aan Welmers hooyland en oostwaards aan de gemeente
onder den klokkenslag van Marculo kennelijk gelegen. Ende dat aen ende ten erffelijken profite van
Gerrit en Jenneken Effink eheluiden in de boerschap Stokkum wonende. En wel voor een summa van
een hondert en vijfftig car. gulden vrij gelt geemployeert tot betalinge der boedelschulden en dat de
cooppenningen door de coperen aan haar comparante ten vollen ende te danke waren voldaan en betaalt.
Oversulx wegens de gelibelleerde cooppenningen niet allen ten vollen dede quiteren maar ook gemelde
verkofte halfscheid van de soogenaamde Liepsigh Riese in optima juris forma cedeert, transporteert ende
overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken profite van gemelde coperen Gerrit en

Jenneken Effink eheluiden, soo de andere halfscheid is toebehorende, ende derselver erven. Comparante
haar en derselver erven daarvan ontervende ende de coperen gemeld met de haren daar wederom
aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan
wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe
ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt gelijk de comparate en mombaer dese ook mede
hebben getekent, dog geen cachet hebbende nog gebruikende door mij verwalter richter op derselver
versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 14 december 1761.
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt
deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Wichert ten Zijthoff en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Gerrit Hoevink (Snellink) en Aeltjen Hoevink (ten Bosch) eheluiden
marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge
coopbrief in dato den 13 deser maand december 1761 daarvan opgericht, voor een summa van twee
hondert car. gulden vrij gelt bij haar comparanten ook ten vollen ende te danke ontfangen en een
stevigen en onwederroepelijken erfcoop verkoft te hebben een stukke bouwland het Gellekink stukke
genaamt, sijnde tiendbaar onder het erve Gellekink met derselver lusten en lasten aan de oostsijde naast
Effink en westsijde naast Ikkink haar landen onder desen gerichte van Kedingen in de Stokkumer Esch
kennelijk gelegen. Aan haar comparanten voor en tot onderhoud van de doove en stomme Hendrikjen
Hoevink den tijd haares levens tot begraevinge incluis en door derselver worden toegelegt en
overgegeven. En dat aan ende ten erffelijken profite van Gerrit en Jenneken Effink eheluiden en
derselver erven. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen
quiteren maar ook gemelde verkofte stukke land in optima juris forma cederen, transporteren en
overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken profite van de gemelde coperen Gerrit
en Jenneken Effink eheluiden en derselver erfgenamen. Comparanten haar en derselver kinderen en
erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen gemeld met de haaren daar wederom aenervende bij
desen. Met speciale 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 hebben getekent, edog
geen cachet hebbende door mij verwalter richter mede voor haar op derselver versoek gesegelt.
Actum Goor den 16 december 1761.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Arent Jalink en desselfs huisvrouw Gerritjen Scholten, Jan
Swierink en desselfs huisvrouw Geertruid Modder en Jan Wegerief en desselfs huisvrouw Anne
Akkerhuis maritus tutoribus; te samen erfgenamen van wijlen Jenneken Scholten in Harke overleden.
De welke tesamen en yder in het bijsonder bekenden ende verklaerden in de maand van juny dit
afgewekenen jaars 1761 voor een summa van twee hondert car. gulden vrij gelt aan Egbert Nijhuis en
desselfs huisvrouwe Hilleken Wolberink verkoft te hebben haar eygen toebehorende aangeerfde aandeel
in een geregte vierde part in het hooyland het Hag in Reygers slag genaamt met derselver lusten en
lasten tusschen de hooylanden van Peterman en Plasman aan de Bolxbeeke onder desen gerichte van
Kedingen in het Stokkumerbroek kennelijk gelegen. Dat Egbert Nijhuis overleden sijnde en desselfs
nagelaten weduwe Hilleken Wolberink aan haar comparanten de volle cooppenningen te danke heeft
voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen
quiteren maar ook gemelde verkofte aandeel en geregt vierde part in het hooyland het Hag in Reygers slag
genaamt met derselver lusten en lasten, in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen, sulx
doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken profite van de coperse Hilleken Wolberink weduwe van
wijlen Egbert Nijhuis voorn., derselver kinderen en erfgenamen. Comparanten haar en derselver kinderen
en erfgenamen daarvan ontervende ende de coperse meergem. en derselver kinderen en erfgenamen daar
wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport te samen en yeder in het

bijsonder 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 26 januar 1762.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen zij Hille Wolberink weduwe van wijlen Egbert Nijhuis in de boerschap
Harke wonende, geassisteert met haar broeder Arent Wolberink als haar versogten en toegelaten mombaer
in desen. De welke bekende ende verklaerde soo voor haar selfs als erfuiterse en boedelhouderse van
gemelde haar wijlen ehemans nalatenschap, wegens opgenomen en in goeden gangbaeren Hollandsen
gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Janna Wegerief wed. van
wijlen Gerrit Roesen in het carspel Goor wonende ende derselver erven een capitaele summa van twee
hondert car. gulden, segge f 200 gulden, ad 20 stuivers het stukke. Met beloften om dit capitaal jaerlix te
verrenten met drie diergelijke guldens van yeder hondert en sal het eerste jaar rente verschenen weesen op
Martini deses jaars 1762 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke aflosse en restitutie toe.
Welke ten allen tijde sal mogen geschieden mits de een den ander een half voor voor de jaerlixe
verschijnsdag behoorlijke opsage doende. Voor welke capitale summa en daarop te verlopen renten
comparante verbind haar en derselver erven personen en goederen, roerende en onroerende geen
uitgesondert en tot een speciaal hypotheecq in onderpand daarvoor stellende en mits desen verbindende,
haar eygen toebehorende en van de erfgenamen van wijlen Jenneken Scholten aangekofte aandeel een
geregte vierde part in het hooyland het Hag in Reygers slag genaamt met derselver lusten en lasten
tusschen de hooylanden van Peterman en Plasman onder desen gerichte van Kedingen aan de Bolxbeeke
in het Stokkemerbroek kennelijk gelegen door haar comparante en gemelde haar wijlen eheman van
voorschr. erfgenamen aangekoft en op heden aan haar teste prothocollo overgedragen en tot betalinge van
dien dit capitaal gebruikt. Ten einde de renthefferen en derselver erven in cas van misbetalinge, soo van
capitaal als interesse, haar daar aan ten allen tijde cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen.
Renuncierende comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints
contrarierende in specie mede van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe
ick verwalter richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk de comparanten en haar mombaar 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 januar 1762.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Snijders en desselfs huisvrouwe Roelofken Snijders
(Velthuisken) marito tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden volgens
coopbrief in dato den 20 februar deses jaars 1762 daarvan opgericht, verkoft te hebben aan Waander
Lucas (Bussink) en Geertjen sijn huisvrouwe en derselver erfgenamen haar eygendoemelijke
toebehorende stuk bouwland het Riet stukke, sijnde tiendbaar en beswaart met heeren lasten anders vrij
en allodiaal sonder eenige uitgangen, in den Noordesch tusschen Kuipers en Hiddink landen schietende
met den einde aan den weg onder den klokkenslag van Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk
gelegen. En dat voor een summa van vijff hondert en vijftig car. gulden vrij gelt. Welke cooppenningen
sij comparanten ook bekenden aan haar ten vollen ende te danke te sijn voldaan ende betaalt. Oversulx sij
comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen quiteren maar ook gemelde verkofte stuk
bouwland met sijn rechten en lasten in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen, sulx
doende in en mits desen aan ende ten erffelijken profijte van de coperen bovengemeld en derselver erven.
Comparanten haar en derselver erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen Waander Lucas en
Geertjen sijn huisvrouw 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
opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebben 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 1762.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Esken Boeswinkel meerderjarig zoon van wijlen Gerrit Boeswinkel
en Fenneken Welmink (Willems) gewesen eeheluiden; voorts Wolter Boeswinkel en Evert Boeswinkel
als ooms en mombaeren van de onmondige kinderen van gemelde wijlen eheluiden, met namen
Geertruidt, Derk, Hendrina en Jan Boeswinkel. De welke bekenden enden verklaerden in den
gepasseerden jaere 1761 in een stevigen erfcoop verkoft te hebben aan Arent Bekkenkamp nu
bouwman op de Vaarhorst en desselfs huisvrouw Jenneken ten Korten, een stuk bouwland groot
ongeveer drie schepel gesaay met derselver lusten en lasten tusschen de landerijen van Bernardus ten
Thije en de bouwman op het erve Gijmink in den soogenaamden Harssebrink in het carspel van Goor
onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor een summa van tweehondert en
dertig caroli gulden vrij gelt. Welke cooppenningen sij comparanten ook bekenden door de coperen aan
haar ten vollen ende te danke te sijn voldaan ende betaalt. Oversulx sij comparanten niet alleen wegens de
gelibelleerde cooppenningen quiteren maar ook gemelde verkofte stukke land met sijn rechten en lasten in
optima juris forma cederen, transporteren en overdragen, sulx doende in en mits desen aan ende ten
erffelijken profijte van de coperen bovengemeld en derselver erven. Comparanten haar en derselver
pupillen en erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen Arent Bekkenkamp nu Vaarhorst en desselfs
huisvrouw Jenneken ten Korten en derselver erven daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om
dese erfcoop, cessie en transport te samen en yder in het bijsonder ten allen tijden te sullen staan wagten
en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebben ick
verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 29 april 1762.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Vruwink bouwman op het erve en goed Vruwink in de
boerschap Stokkum en Wolter Stoelhorst bouwman op het erve Stoelhorst in de boerschap Marculo
beide onder dese gerichte gehorende en gelegen; te kennen gegeven hebbende hoe dat haar neeff Jan
Nijenhuis (van erve Kottink) en ehevrouw wonende in het scholtampt van Lochem boerschap Exel op
den 28 deser maand april voor den Weled. Gestr. Heere Jan Laurens Solmer gemagtigde stadholder en
rigter van den Weledelen Gestrengen Heere mr. Joost Jan op ten Noorts scholtus binnen en buiten Lochem
namens mevrouw de weduwe van wijlen den heer landrentmr. Adriaan Verheul voor de somma van
f 672-17-12 restant pagten met peindinge waren aangesproken geworden en de gepeindedens was te
kennen gegeven dat wanneer maar van haar vrienden onder desen gerichte tot borge konden bekomen
ende daar van een gerichtelijke acte wierde gebragt, de saake dan voor den tijd van ses weeken buiten
vervolge soude blijven. Zoo bekenden ende verklaerden sij comparanten haar te samen en yeder in het
bijsonder in seldum en als principale debiteur voor gemelde haar neeff en nigte niet alleen in te laten maar
ook aannemen, die bij peindinge gevorderde somma binnen de tijd van ses weeken aan opgemelde
mevrouw de wed. van wijlen den heere landrentmr. Adriaan Verheul te sullen en willen betalen en
daarvoor tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellende en mits desen verbindende haere personen,
alle haere gerede goederen, levendige have en vhee, alle huisraat, bouwgereedschappen, koorn en
grasgewassen op den lande staande niets exempt, ten einde meergemelde mevrouw de wed. Verheul in cas
van misbetalinge binnen voorschr. tijd haar daar aan kost en schadeloos sal kunnen en mogen verhalen.
Renuntierende ten dien einde van alle exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende.
S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese eygenhandig getekent en gesegelt

gelijk de comparanten dese ook mede hebben getekent, dog geen cachet hebbende door mij verwalter
richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 30 april 1762.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Bekkers (Aalbrink) en desselfs huisvrouw Willemken Bekkers
(ten Zende) marito tutore in de boerschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaerden
ingevolge coopbrief in dato den 18 april deses jaars 1762 daarvan opgericht, verkoft te hebben aan
Hendrikjen Schepers wed. van wijlen Jan Schepers en desselfs zoon Gerrit Schepers mede in Harke
wonende, haar eygen toebehorende vrije en allodiale en sonder beswaar van eenige heeren lasten, ten
waere door de heeren Staaten deser provincie daarop mede in het vervolg gelegt mogten worden,
hooylandjen ongeveer een dagwerk groot en den Haarman genaamt tusschen Willem Nijhofs en
Schepers hooylanden in de soogenaamde Herker meeden onder desen gerichte kennelijk gelegen. En dat
voor een summa van een hondert en vijff en sestig car. gulden vrij gelt. Welke cooppenningen sij
comparanten ook bekenden aan haar ten vollen ende te danke te sijn voldaan ende betaalt. Oversulx niet
alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte
hooylandjen den Haarman genaamt in optima juris forma cederen, transporteren ende overdragen, sulx
doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken profite van de coperen Hendrikjen Schepers en desselfs
zoon Gerrit Schepers voornoemt. Comparanten haar en derselver kinderen 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 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 dese getekent en gesegelt gelijk de comparanten dese ook mede hebben getekent, dog geen cachet
hebbende door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 11 may 1762.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Gerrit Hellekes nu Vrielink en desselfs huisvrouw Megtelt
Boerkamp marito tutore in de boerschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk
schuldig te sijn aan Lammert Jan van Ommen tot Goor wonende, een capitale summa van vier
hondert car. gulden, segge f 400 car. gulden, ad 20 stuivers het stuk en gebruikt als betalinge van een op
den 7 december 1752 ten profite van burgermr. Jacob Bruins gevestigt capitaal ad drie hondert vijff en
twintig gulden en daarop verlopen interesse. Met beloften om voorschr. capitaal ad vier hondert gulden
jaerlix te verrenten met vier diergelijke gulden van yeder hondert. En sal het eerste jaar interesse
verschenen weesen als heden over een jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie
en aflosse toe. Die ten wedersijden alle jaar sal kunnen en mogen geschieden mits de opsage daarvan een
half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die alsdan ten
agteren sijnde interesse in een onverdeelde summa op de eerstkomende verschijnsdag aan handen van den
rentheffer of derselver erfgenamen sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke opgemelde
capitaal en daarop te verlopen interessen comparanten verbinden haare personen, gerede en ongerede
goederen egeene uitgesondert en in specie drie vierde parten van volgende landerijen als het Kleine
stukjen voor den esch agter het Groote stukke groot drie spint gesaay, het Bentever stukke groot een
schepel en twee spint gesaay, het Schot stukke groot drie schepel gesaay, als mede het land op den camp
met het daarop staande huis door comparanten wordende bewoont bij het Vrielink alle onder Harke en dan
nog een dagwerk hooyland bij Visschers huis tusschen de hooylanden van Immink en Harmen Weevers in
het Stokkumerbroek alle onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en van Derk te Logter en
Lucas Swiers aangekoft. Ten einde de rentheffer of derselver erven haar daar aan in cas van misbetalinge,
soo van capitaal als interesse, 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 mede van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voorn. dese nevens oud-burgermr. Jacob Bruins als door comparanten in judicio versocht en
gequalificeert sijnde, voor haar beiden te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt.
Actum Goor den 11 may 1762.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Egbers en desselfs huisvrouw Jenneken Egbers, Jan
Veltjans (Leferink) en desselfs huisvrouw Derkjen Kywit maritis tutoribus; voorts Wolter Kywit
(Rierink) mede de rato caverende voor sijn absente siekelijke huisvrouw Geesken Kywit, als mede
caverende de comparanten gesamentlijk voor de onnosele Geesken Leferink, gesamentlijke erfgenamen
van wijlen Berent Leppink en in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen wonende.
De welke bekenden ende verklaerden ingevolge coopbrief in dato den 25 febr. deses jaars 1762 daarvan
opgericht, in een stevigen en onwederroepelijken erfcoop verkocht te hebben aan Gerrit Schuttink en
desselfs huisvrouw Jenneken Wilbers haare van gemelde wijlen Berent Leppink aangeerfde camp
bouwland den Nieuwem camp genaamt, sijnde vrij en allodiael sonder eenig beswaar als alleen de
heeren lasten daarop staande, met derselver recht en gerechtigheden onder desen gerichte van Kedingen
klokkenslag van Markel in de boerschap Stokkum naast Peters kamp kennelijk gelegen. En dat voor een
summa van drie hondert vier en vijftig car. gulden vrij gelt. En dat de cooppenningen aan haar
comparanten door de coperen ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx de
comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde
verkofte Nieuwe kamp in optima juris forma cederen, transporteren ende overdragen aan ende ten
erffelijken profite van de coperen Gerrit Schuttink en desselfs huisvrouw Jenneken Wilbers voorgemeld
en derselver erven, soo als doen bij desen. Comparanten haar en derselver kinderen en erfgenamen gelijk
ook de absente mede erfgenamen en derselver erven daarvan ontervende ende de coperen meergemeld en
derselver kinderen en erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop,
cessie en transport te samen en yeder in het bijsonder ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor
alle evictie 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 17 may 1762.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Egbers en desselfs huisvrouw Jenneken Egbers, Jan
Veltjans en desselfs huisvrouw Derkjen Kywit maritis tutoribus, voorts Wolter Kywit mede de rato
caverende voor sijn absente sieke huisvrouw Geesken Kywit als mede caverende comparanten
gesamentlijk voor de onnosele Geesken Leferink, gesamentlijke erfgenamen van wijlen Berent
Leppink en in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen wonende, ingevolge coopbrief
in dato den 25 febr. deses jaars 1762 daarvan opgericht, in een stevigen en onwederroepelijken erfcoop
verkoft te hebben aan Hendrik Wannink (Letink) en Hendrikjen sijn huisvrouw haere van gemelde
wijlen Berent Leppink aangeerfde hooyland ongeveer een dagwerk groot sijnde vrij en allodiael sonder
eenig beswaar als alleen heeren lasten daarop staande omtrent het Hogelaar naast Hogelaars camp onder
desen gerichte van Kedingen klokkenslag van Markel in de boerschap Stokkum kennelijk gelegen. En dat
voor een summa van hondert drie en seventig car. gulden vrij gelt en dat de cooppenningen aan haar
comparanten door de coperen ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx
comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde
verkofte hooyland in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen, sulx doende in en mits
desen, aan ende ten erffelijken profite van de coperen Hendrik Wannink en desselfs huisvrouw Hendrikjen
voorn. en derselver erven. Comparanten haar en derselver kinderen en erfgenamen gelijk ook de absente

mede erfgenamen en derselver erven daarvan ontervende ende de coperen meergemeld, derselver kinderen
en erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport te
samen en yeder in het bijsonder ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie 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 mede hebben getekent, edog geen cachet hebbende
door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 17 may 1762.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Egbers en desselfs huisvrouw Jenneken Egbers, Jan
Veltjans en desselfs huisvrouw Derkjen Kywit maritis tutoribus, voorts Wolter Kywit mede de rato
caverende voor sijn absente sieke huisvrouw Geesken Kywit als mede caverende comparanten
gesamentlijk voor de onnosele Geesken Leferink, gesamentlijke erfgenamen van wijlen Berent
Leppink en in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen wonende, ingevolge coopbrief
in dato den 25 febr. deses jaars 1762 daarvan opgericht, in een stevigen en onwederroepelijken erfcoop
verkoft te hebben aan Harmen Hoestink en desselfs huisvrouw Geertruidt Wannink haere van
gemelde wijlen Berent Leppink aengeerfde stukjen bouwland het Hesselink stukjen genaamt sijnde
tiendbaar en beswaart met heeren lasten anders vrij en allodiaal met sijn verdere recht en geregtigheden
onder desen gerichte van Kedingen klokkenslag van Markel in de boerschap Stokkum in de Stokkumer
esch naast Haarjans huis hoogten kennelijk gelegen. En dat voor een summa van vijff en seventig car.
gulden vrij gelt. En dat de cooppenningen aen haar comparanten door de coperen ten vollen ende te danke
waeren voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen
ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte stukjen land in optima juris forma cederen, transporteren
en overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken profite van de coperen Harmen
Hoestink en Geertruit Wannink voorn. en derselver erven. Comparanten haar en derselver kinderen en
erfgenamen gelijk ook de absente mede erfgenamen en derselver erven daarvan ontervende ende de
coperen meergemeld, derselver kinderen en erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met beloften
om dese erfcoop, cessie en transport te samen en yeder in het bijsonder ten allen tijde te sullen staan
wagten en waeren voor alle evictie 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 mede hebben
getekent, edog geen cachet hebbende door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor haar
gesegelt.
Actum Goor den 17 may 1762.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Egbers en desselfs huisvrouw Jenneken Egbers, Jan
Veltjans en desselfs huisvrouw Derkjen Kywit maritis tutoribus, voorts Wolter Kywit mede de rato
caverende voor sijn absente sieke huisvrouw Geesken Kywit als mede caverende comparanten
gesamentlijk voor de onnosele Geesken Leferink, gesamentlijke erfgenamen van wijlen Berent
Leppink en in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen wonende, ingevolge coopbrief
in dato den 25 febr. deses jaars 1762 daarvan opgericht, in een stevigen en onwederroepelijken erfcoop
aan hun mede erfgenamen Jan Veltjans en desselfs huisvrouw Derkjen Kywit uit den boedel van
gemelde wijlen Berent Leppink verkoft te hebben een stuk bouwland groot ongeveer twee en en half
schepel gesaay sijnd tiendbaar en beswaart met heeren lasten anders vrij en allodiael tusschen de landen
van Leferink en Vruwink. En dan nog ruim een dagwerk hooyland het Beugholt genaamt naast Kuipers
en Scholte in't Hoff haar hooylanden, met derselver recht en geregtigheden onder desen gerichte van
Kedingen klokkenslag van Markel in de boerschap Stokkum kennelijk gelegen. En dat te samen voor een
summa van drie hondert ses en negentig car. gulden vrij gelt. Welke cooppenningen sij comparanten
bekenden door de coperen ten genoegen sijn voldaan ende betaalt te sijn. Oversulx comparanten niet

alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte stukjen
bouwland en ook het hooyland het Beugholt genaamt in optima juris forma cederen, transporteren en
overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken profite van de coperen Jan Veltjans en
desselfs huisvrouw Derkjen Kywit en derselver erfgenamen. Comparanten haar en derselver kinderen en
erfgenamen gelijk ook de absente mede erfgenamen en derselver erven daarvan ontervende ende de
coperen meergemeld, derselver kinderen en erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met beloften
om dese erfcoop, cessie en transport te samen en yeder in het bijsonder ten allen tijde te sullen staan
wagten en waeren voor alle evictie 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 mede hebben
getekent, edog geen cachet hebbende door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor haar
gesegelt.
Actum Goor den 17 may 1762.
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. Wolter Jalink en Jurriaen Stroink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Derk Vrielink geboortig uit de boerschap Harke deses gerichts en
nu Schutten genaamt en desselfs huisvrouwe Engeltjen Schutten marito tutore en nu tot Geesteren
wonende. De welke bekenden ende verklaerden in de maand van januar deses jaars 1762 in een
onverbrekelijken erfcoop verkoft te hebben een dagwerk hooyland in de soogenaamde Holtermaate
met sijn recht en geregtigheden in het Elsenerbroek onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen.
En dat aen en ten erffelijken profite van Jan Meyer en desselfs huisvrouw Hendrina voor den Boom in
Elsen wonende en wel voor een summa van drie hondert car. gulden vrij gelt. Welke cooppenningen sij
comparanten ook bekenden aan haar ten vollen ende te danke te weesen voldaan ende betaalt. Oversulx
comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde
verkofte dagwerk hooyland in optima juris forma cederen, transporteren ende overdragen, sulx doende in
en mits desen, aan ende ten erffelijken profite van de coperen bovengemeld. Comparanten haar en
derselver erven daarvan ontervende ende de coperen gemeld en derselver erven daar wederom aenervende
bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en
waeren voor alle evictie en 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
of gehandmerkt, edog geen cachet hebbende door mij verwalter richter mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 21 may 1762.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Hendrik Sigger en desselfs huisvrouw Hendrina ten Have
marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens
opgenomen en in goeden gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk
schuldig te sijn aan Hendrik Roesink en desselfs huisvrouw Willemken Sanderman en derselver erven
een capitale summa van vier hondert car. gulden, segge f 400, ad 20 stuivers het stukke. Met beloften
om dit capitaal jaerlix te verrenten met drie diergelijke gulden van yeder hondert en sal het eerste jaar
interesse verschenen weesen op den laatsten may 1763 aenstaande en soo continueren van jaar tot jaar tot
de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveert blijft ten allen tijde te mogen
geschieden mits de opsage daarvan een vierendeels jaers voor de jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. Als
wanneer voorschr. capitaal met de daarop alsdan ten agteren sijnde interesse op de eerstkomende
verschijnsdag aan handen van de renthefferen of derselver erven in een onverdeelde somma sal moeten
worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale summa en daarop te verlopen interessen
comparanten verbinden haere personen, gerede en ongerede goederen egeen uitgesondert en specialijk
daarvoor tot een reel hypotheecq en gerechtelijk onderpand stellende en mits desen verbindende haar
eygen toebehorende gaarden groot ongeveer drie schepel gesaay den Siggink gaarden genaamt
tusschen den gaarden van Hoevink en den gemeene weg, als mede nog een stukke land groot ongeveer

tien spind gesaay de Middelbree genaamt, ter eene sijde bijlangs het land van Hoevink en ter andere sijde
bijlangs den gemeenen weg en met het einde aan Kloostersmaat kamp, beide percelen onder desen
gerichte van Kedingen boerschap Stokkum kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of derselver
erven in cas van misbetalinge, soo van capitaal als interesse, haar daar aan ten allen tijde 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 mede van de exceptie van
ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de
comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 10 july 1762.
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. Wolter Jalink en Hendrik Jalink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hermen van de Rijt als ontfanger van de boerschap Notter deses
gerichts ende desselfs huisvrouw Jenneken Reeff marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden in
optima juris forma specialijk ende gerichtelijk te verhypothiseren ende te verbinden, sulx doende in en
mits desen, haar eygendoemelijke goed ende plaatsjen de Rijt genaamt met het huis, schuure, hoge en lage
landerijen, houdgewassen en met nog het schoolhuisjen daarop staande, soo en als hetselve in de
boerschap Notter onder den gerichte van Kedingen is gelegen en door Jan Baaneman en Hendrik Lohuis
op den 23 deser onder ede getaxeert op de summa van een duisent en tweehondert en vijftig car gulden als
uit nevens gaande acte sub A met meerderen geblijft. Voorts erschenen Berent Reeff schoonvader en
vader van de eerste comparanten in de boerschap Elsen wonende welke huisvrouw door de hand des
Heeren besogt en niet in staat sijnde te compareren en dus daarvoor caveert; de welke ook bekende ende
verklaerde in optima juris forma gerichtelijk te verhypothiseren ende te verbinden desselfs
eygendoemelijke twee stukken land, als het eene groot drie schepel en het andere twee schepel gesaay
beide op den Hooweg, het eerste tusschen Oink en Assink ende het tweede tusschen Assink en Wissink
haar landen in de boerschap Elsen op den Elsener esch onder desen gerichte van Kedingen in haar
bekende plaatse en limiten gelegen, ter waarde van ongeveer drie hondert gulden. Ende sulx aan ende ten
behoeve van dese provintie ende tot voldoeninge van borgstellinge als door haar Ed. Mogende Heren
Staaten deser provintie en van de eerste comparant in qualiteit als ontfanger van de boerschap Notter voor
desselfs ontfang bij resolutie van den 1 july deses jaars 1762 gerequireerd ende vereyscht word. Ten einde
sig welgemelde haar Ed. Mogende daar aan en dieswegen ten allen tijden cost en schadeloos sullen
kunnen ende mogen verhalen. Alles sonder arg of list ende onder expresse renuntiatie van alle exceptien,
beneficien en privilegien rechtens desen eenigsints tot het geheel ofte ten deel contrarierende. In kennisse
der waerheid hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens de comparanten eygenhandig ondertekent
ende gesegelt.
Actum Goor den 28 july 1700 twee en sestigh.
Dat ik ondergeschreven de prothocollen van hypothecatien deses gerichts hebbe naegesien en niet
bevonden dat voorschr. plaatsen en landerijen beswaart ofte verhypothiseert sijn, certificere met desen.
Goor den 28 july 1762. Joan Jalink.
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. Wolter Jalink en Hendrik Jalink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Gerrit Kreyenbelt en desselfs huisvrouw Aaltjen Smits marito tutore
binnen Goor wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 24 febr. deses jaars 1762 volgens
daarvan opgerigte coopbrief in een stevigen en onwederroepelijken erfcoop verkoft te hebben haar
eygendoemelijke stukke bouwland groot ongeveer vijff schepel gesaay sijnde vrij en allodiael exempt
heeren lasten met derselver verdere recht en geregtigheden, lusten en lasten in den Markeler esch tusschen
de landen van Jan Klumper en met het einde aan Jan Harmen Heylersigh haar landen onder desen gerichte
van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aen gemelde Jan Harmen Heylersigh en desselfs huisvrouw
Teuntien Vincent Schuitert en dat voor een summa van agt hondert en vijftig car. gulden vrij gelt.
Welke cooppenningen sij comparanten ook bekenden aan haar ten vollen ende te danke te sijn voldaan

ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren
maar ook gemelde verkofte stukke bouwland in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen,
sulx doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken profijte van de coperen Jan Harmen Heylersigh en
desselfs huisvrouw Teuntien Vincent Schuitert voormeld en derselver erven. Comparanten haar en
derselver kinderen en erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen meergemelt en derselver kinderen
en erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om desen erfcoop, cessie en transport
ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opsprake 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 augusti 1762.
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. Wolter Jalink en Hendrik Jalink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Greven (Stoevenbelt) en desselfs huisvrouw Aeltjen Greven
(Plasman) marito tutore in de boerschap Beusbergen wonende. De welke bekenden ende verklaerden voor
een summa van hondert vijff en seventig gulden vrij gelt bij haar comparanten ten vollen ende te danke
ontfangen in optima juris forma verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits
desen, haar eygen toebehorende vrije en allodiale exempt heeren lasten stukke bouwland groot
ongeveer twee schepel gesaay tusschen de landen van Kremers en Lubbers op den Langenberg in den
Stokkumer esch onder desen gerichte van Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen. Ende dat aan ende
ten erffelijken profijte van Willem Kusbelt (Klosters) en desselfs huisvrouw Janna Kusbelt en derselver
erfgenamen. Comparanten haar en derselver erfgenamen van gemelde verkofte stukke bouwland
ontervende ende de coperen Willem Kusbelt en desselfs huisvrouw Janna Kusbelt voorn. en derselver
erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten
allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en 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 eygenhandig hebben getekent of gehandmerkt, edog geen cachet hebbende door mij
verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 9 augusti 1762.
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. Wolter Jalink en Hendrik Jalink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Berent Dijckink en desselfs huisvrouw Johanna Keys marito tutore
tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 11 july deses jaars 1762 volgens
coopbrief daarvan opgericht in een onverbrekelijken erfcoop verkoft te hebben aan Gerrit Alferink haar
eygen toebehorende hoekjen hooyland met derselver lusten en lasten agter Dijkjans gaarden oostwaards
met het einde langs den gemeenen weg en noordwaards in de markte van Marculo onder desen gerichte
van Kedingen in sijn bekende plaatse en bepalinge gelegen, soo en als hetselve van de heeren erfgenamen
van Marculo is aangekoft. En dat voor een summa van agt en seventig car. gulden vrij gelt. Welke
cooppenningen sij comparanten ook bekenden door den coper aan haar ten vollen ende te danke te sijn
voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen
quiteren, maar ook gemelde verkofte hoekjen hooyland met derselver lusten en lasten, recht en
geregtigheden, in optima juris forma cederen, transporteren ende overdragen, sulx doende in en mits
desen, aen ende ten erffelijken profite van den coper Gerrit Alferink voorn. en derselver erfgenamen.
Comparanten haar en derselver erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen gemeld en derselver
erfgenamen daar wederom aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten
allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opsprake 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 23 augusti 1762.

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. Wolter Jalink en Hendrik Jalink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Gerrit Alferink. De welke bekende ende verklaerde in een
onverbrekelijken erfcoop verkoft te hebben aan Hendrik Sligtman en desselfs huisvrouw Aeltjen
Boelink sijn eygen toebehorende stukke land groot ongeveer een mudde gesaay op den soogenaamden
Podt kamp met derselver lusten en lasten in de boerschap Harke onder desen gerichte van Kedingen in
sijn bekende bepalinge gelegen en door comparant op den april 1753 van wijlen oud burgermr Jan Willem
Sprakel en Derk ten Hengel aangekoft. En dat voor een summa van een hondert en vijftig car. gulden;
welke cooppenningen hij comparant ook bekende door de coperen aen hem ten vollen ende te danke te
sijn voldaan ende betaalt. Oversulx comparant niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten
vollen quiteren, maar ook gemelde verkofte stukke land in optima juris forma cederen, transporteren ende
overdragen, sulx doende in en mits desen, aen ende ten erffelijken profite van den coperen Hendrik
Sligtman en desselfs huisvrouw Aeltjen Boelink voorn. en derselver erven. Comparant hem en derselver
erven daarvan ontervende ende de coperen meergemeld en derselver erven daar wederom aenervende bij
desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten ende waeren
voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter
richter voorn. dese nevens den ed Coenraad ter Swaak, als door comparant schrijvens onervaren en geen
zegel gebruikende sijnde, in judicio versocht en gequalificeerd voor hem te tekenen en te segelen, getekent
en gesegelt.
Actum Goor den 23 augusti 1762.
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. Wolter Jalink en Hendrik Jalink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Sligtman en desselfs huisvrouw Aeltjen Boelink marito
tutore. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden hangbaeren Hollandsen
gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te weesen aan de ed. Coenraad ter Swaak en
derselver huisvrouwe Anna Margareta Elisabet Sutmullers een capitaele summa van een hondert
vijff en twintig car. gulden, segge f 125, ad 20 stuivers het stukke. Met beloften om dit capitaal jaerlix te
verrenten tegens vier diergelijke gulden van het hondert, edog de interesse jaerlix binnen twee maanden
nae de verschijnsdag betaalt wordende met drie en een halve gulden percent kunnen volstaan en sal het
eerste jaar interesse verschenen weesen als heden over een jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de
dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveert blijft mits de opsage daarvan een half
jaar voor de jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. Voor welke capitale summa en daarop te verlopen
interesse comparanten verbinden haar personen, gerede en ongerede goederen egeen uitgesondert en tot
een speciaal hypotheecq en onderpand daarvoor stellende en mits desen verbindende haar eygen
toebehorende ende van Gerrit Alferink aangekofte en op heeden aan haar overgedragen stukke land groot
ongeveer een mudde gesaay op den soogenaamden Potkamp in de boerschap Harke onder desen
gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en tot betalinge dier cooppenningen dit capitael mede gebruikt.
Voorts nog twee mudde land op deselve camp waarin de renthefferen bereids op den 18 may 1754
verbant hebben bekomen. Ten einde de renthefferen of derselver erven in cas van misbetalinge, soo van
capitael als daarop te verlopen interesse haar daar aan ten allen tijde cost en schadeloos sullen kunnen en
mogen verhalen. Renuncierende ten dien einde van alle exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints
contrarierende en in specie mede van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde
hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 23 augusti 1762.
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. Wolter Jalink en Hendrik Jalink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Krooshoop (Ravenshorst) en desselfs huisvrouw
Hendrikjen Leusmans marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende
verklaerden wegens opgenomen en in goeden gangbaeren Hollandse gelde ontfangen penningen opregt en

deugdelijk schuldig te weesen aan Wolter (Groot) Wannink en derselver erven een capitaele summa
van drie hondert agt en vijftig car. gulden, segge f 358, ad 20 stuivers het stukke. Met beloften om dit
capitaal jaerlix te verrenten met tien (!) diergelijke gulden en dal het eerste jaar interesse verschenen
weesen op den 25 augusti 1763 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse
toe. Die ten wedersijden gereserveert blijft mits de opsage een half jaer voor de jaerlixe verschijnsdag
gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde intersse in een
onverdeelde summa op de eerstkomende verschijnsdag aan handen van de rentheffer of derselver erven sal
moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale summa en daarop te verlopen interesse
comparanten verbinden haere personen, gerede en ongerede goederen egeene uitgesondert en specialijk tot
een reel hypotheecq en onderpand daar voor stellen en mits desen verbinden haar eygen toebehorende
huis en gaarden den Krooshoop genaamt, mitsgaders seven schepel bouwland in den Nieuwen kamp
aan de eene sijde bijlangs het velt en aan de andere sijde naast Hendrik Wennink sijn land, beyde percelen
in desen gerichte van Kedingen in de boerschap Stokkum kennelijk gelegen. Ten einde de rentheffer of
derselver erven sig daar aan in cas van misbetalinge, soo van capitaal als interesse, ten allen tijde cost en
schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparanten ten dien einde van alle
exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende 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 mede hebben getekent of gehandmerkt, edog geen cachet
hebbende door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt.
Actum Goor den 5 november 1762.
(Hierna volgen vele akten van verkoop van het erve Langenhof en meerdere bijbehorende gronden in
Enter door de Goorse familie Jalink met veel familienamen Jalink nov. en dec. 1762).
Copia
Ick Carel Frederic Cramer gesubstitueerde richter van Delden certificere kragt deses dat voor mij
erschenen sij de Hoog Wel Geboren Gestenge Heer Jeremias Arnold Baron Mahony Heer van
Hengelo Boekelt, etc., Majoor ten dienste der Vereenigde Nederlanden en verklaerde voor hem selfs als
mede uit name van de Hoog Welgeborene Freulijns Cornelia Johanna en Isabella Megtelt Baronessen
Mahony, dat heeren comparants susters als daartoe door haer Hoog Welgeborene kragt vertoonde
gerichtelijke volmagt voor het stadgerichte van Delden in dato den 21 october debite gepasseert,
gequalificeert sijnde in de bestendigste forma regtens te constitueren en vollmagt te maeken den ed.
procurator Henric Bussink om te compareren voor het landgerigte van Kedingen en aldaar naemens den
heer constituent en desselfs boven genoemde freulijns susters te doen en te passeren landcedelijke cessie,
transport en overdragt aan den secretaris Gerhardus ter Horst en desselfs mede-participanten van het erve
en goed Sendeman met de caterstede Huisken genaamt gelegen in de buurschap Elsen, als mede van
het erve Huisstede in de buurschap Stockum. Voorts gelijke transport te doen aan den bouman op en
koper van het erve en goed Eeftink van den constituenten aendeel aen het erve en goed Eeftink gelegen
in de boerschap Elssen en alle dese onder het gerichte van Kedingen resorterende en wel op sodane
conditien als tussen verkoperen en koperen gecontracteert is met magtgevinge aen den geconstitueerden
Henric Bussink om alles te doen en te verrigten wat de nooddruft en omstandigheden ter deser saeke
mogten vereyschen en den heer constituent selfs present sijnde soude kunnen mogen of moeten doen. Met
instuiringe van alle speciale en amplexe magt als van den geconstitueerden mogte konnen defidereert
worden. En dit alles onder de gewone clausulen van goedkeuringe en schadelooshoudinge. Des ten
oirconde hebbe ik gesubstitueerde rigter dese benevens den heer constituent eygenhandig getekent en
gezegelt.
Actum Delden den 9 november 1700 twee en sestig.
Copia
Ick Carel Frederic Cramer gesubstitueerde rigter van Delden certificere kragt deses dat voor mij erschenen
de Hoog Wel Geb Gestrenge Heer Jacob Baron Mulert Heer van Hengelo Ritmeester ten dienste der

Vereenigde Nederlanden en verklaerde voor hem selfs en luit qualificatie van sijn Hoog Wel Geb
Gestr den Heer Joan Arnold Ludolff Baron Mulert en desselfs Gemalinne de Hoog Wel Geb Vrouw
Judith Agnes Baronesse Mulert Heer en Vrouw van Bakenhagen, Odink, Mallum, etc, uit naeme van
haar Hoog Wel Geborene hoe dat sij te saemen hebben geconstitueert en vollmagt gemaakt, sulks doende
in optima juris forma bij desen, den ed. procurator Henric Bussink om uit haar constituentens naeme en
van haerent wegen te compareren voor het landgerigte van Kedingen en aldaar te passeren en te doen
landcedelijke cessie, transport en overdragt van haar Hoog Wel Geb constituenten voornoemt
gemeenschappelijke eygendomelijke erve en goed het Eeftink genaamt gelegen in de boerschap Elssen
gerigte van Kedingen aen en ten profijte van den bouman op en koper van dit erve Eeftink en wel conform
sodaene conditien als daar over tussen de verkoperen en den koper gepasseert en versproken sijn. Met
verdere magtgevinge aen den geconstitueerden om in desen alles te doen en te verrigten wat nae landregte
en omstandigheden deser saeke mogte nodig sijn en vereyschtet kunnen worden en constituenten selfs
present sijnde souden kunnen mogen of moeten doen cum clausilis rato grati indemni tatis interesque de
cure confuctis. Des ten oirconde hebbe ick gesubstitueerde richter benevens alle drie comparanten dese
eygenhandig getekent en gezegelt.
Actum Delden den 9 october 1762.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is de heer procurator Henrik Bussink in qualiteit als volmagtiger van den
Hoog Wel Geboren Gestrengen Heere Jeremias Arnold Baron Mahony Heer van Hengelo, Boekelt
etc, Majoor ten dienste der Vereenigde Nederlanden en gesubstitueerde volmagtiger van de Hoog
Wel Geboren Freulijns Cornelia Johanna en Isabella Mechtelt Baronessen Mahony en dat gemelde
heere Mahony susters luid procuratie op den 9 november deses jaars op den heer comparant voor den
weled. heer C.F. Cramer gesubstitueerde richter van Delden ad hune actum gepasseert, deselve in judicio
gesien, gelesen ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregistreert. Uit kragte van de welke
hij heer comparant namens gemelde sijn heer principaal en freulijns principalinnen verklaarde door
deselve op den 5 july deses jaars 1762 volgens coopbrief daarvan geformeert, eeuwig en onwederroepelijk
verkoft te sijn haar eygendoemelijke erven en goederen als namentlijk het erve en goed Sendman of
Sende ende de plaatse of caterstede Huisken genaamt beide in de boerschap Elsen, mitsgaders het erve
en goed Huisstede off Hoestink in de boerschap Stokkum, alle te samen onder desen gerichte van
Kedingen gelegen, sijnde vrij en allodiael en sonder eenig beswaar, hetsij van tiende of hoe genaamt. En
alles met haere hooge en lage landerijen, recht en geregtigheden, ap en dependentien van dien, soo en in
diervoegen als den tegenwoordige meyer deselve goederen thans in huire besitten en gebruiken. En sulks
alles aen handen ende ten erffelijken profite van de coperen gebroederen Gerhard ter Horst
procurator en secretaris der stad Rijssen en desselfs huisvrouw Aleida Jansen ende Henricus ter
Horst, yeder voor de geregte halfscheid en derselver erven en wel voor een summa van negen duisent en
vijff hondert car. gulden vrij gelt. Welke cooppenningen hij heer comparant ook bekende door de
coperen aan sijn heer principaal en freulijns principalinnen voorgemeld ten vollen ende te danke te sijn
voldaen ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen
quiteert en ook gemelde verkofte erve Sendman of Sende en de plaatse of caterstede Huisken, mitsgaders
het erve en goed Huisstede of Hoestink, soo en in diervoegen als boven gemeld in optima juris forma
cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken profite van
de coperen Gerhard ter Horst en desselfs huisvrouw en Henricus ter Horst voorgemeld, yeder voor de
halfscheid ende derselver erven. Comparant sijn heer en freulijns principalen hoog gemeld ende derselver
erven daarvan ontervende ende de coperen met derselver erven daar wederom aenervende bij desen. Met
beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle
evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn.
dese nevens den heer comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 12 november 1762.

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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is de heer procurator Henrik Bussink in qualiteit als volmagtiger van de
Hoog Wel Geboren Gestr Heer Jacob Baron Mulert, Heer van Hengelo, Ritmeester ten dienste der
Vereenigde Nederlanden en gesubstitueerde volmagtiger van sijn Hoog Wel Geb Gestr den Heer
Joan Arnold Ludolff Baron Mulert en desselfs Gemalinne den Hoog Wel Geb Vrouw Judith Agnes
Baronesse Mulert Heer en Vrouw van Bakenhagen, Odink en Mallum. Voorts als volmagtiger van
den Hoog Wel Geb Gestrengen Heer Jeremias Arnold Baron Mahony Heer van Hengelo, Boekelt
etc, Majoor ten dienste der Vereenigde Nederlanden en gesubstitueerde volmagtiger van de Hoog
Wel Geb Freulijns Cornelia Johanna en Isabella Mechtelt Baronessen Mahony, luid procuratien op
den 9 october en 9 november 1762 op den heer comparant ad hune actum gepasseert, deselve in judicio
gesien, gelesen ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregistreert. Uit kragte van welke hij
heer comparant namens hoog gemelde sijn principalen en principalinnen verklaarde door deselve op den
11 september deses jaars 1762 volgens coopbrief daarvan opgerigt, in een eeuwige en onwederroepelijke
erfcoop verkoft te sijn haar in gemeenschap beseten eygendoemelijke erve en goed het Eeftink
genaamt, sijnde tiendbaar groff en smal aan het capittel van Sipculo en Albergen en beswaart met een
jaerlixe uitgang van een mudde rogge aan de schoolmeester van Goor. Sulx met derselver verdere lusten
en lasten, recht en geregtigheden soo oude als nieuwe daarop leggende, in den boerschap Elsen onder
desen gerichte van Kedingen gelegen. Ende dat aan ende ten erffelijken profite van Jan Eeftink
(Hegeman), desselfs huisvrouw Jenne Hiddink en erfgenamen en wel soo en in diervoegen als deselve
het thans meyert en besittert en in pagt hebben. En dat voor een summa van drie duisent ses hondert en
seventien gulden vrij gelt. Welke cooppenningen hij heer comparant ook bekende door de coperen aan
sijn heeren principaal en principalinnen ten vollen ende te danke te sijn voldaan ende betaalt. Oversulx
comparant niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde erve
ende goed Eeftink, in optima juris forma soo in en diervoegen als boven gemeld cedeert, transporteert en
overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken profite van gemelde coperen Jan Eeftink
en desselfs huisvrouw Jenne Hiddink en derselver erven. Comparant sijn principaal en principalinnen en
derselver erven daar van ontervende ende de coperen meergemeld en derselver erven daar wederom
aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan
wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe
ick verwalter richter voorn. dese nevens den heer comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en
gesegelt.
Actum Goor den 12 november 1762.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Eeftink en desselfs huisvrouw Jenne Hiddink marito tutore op
het erve ende goed Eeftink in Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen
en in goeden gangbaeren Hollandsen groven silveren gelde en gouden rijders ontfangen penningen oprecht
en deugdelijk schuldig te sijn aan de weled. vrouw Wilhelmina Beumers weduwe van wijlen den
weled. heer Werner Vijfhuis en derselver erfgenamen tot Deventer wonende, een capitale summa van
drie duisent car. gulden, segge f 3000, ad 20 stuivers het stukke. Belovende deselve hooftsumma jaerlix
en alle jaar te sullen verrenten met drie gulden en vijftien stuivers van yeder hondert, edog de jaerlixe
rente binnen twee maanden nae den verschijnsdag betaalt wordende met drie car. gulden en vijff stuivers
van yeder hondert sullen kunnen volstaan. Sullende het eerste jaar rente verschenen sijn op den 6
november 1700 drie en sestig en soo vervolgens van jaer tot jaer tot de effective aflosse toe. Die ten
wedersijden alle jaar sal vrij staan, mits de denunciatie daarvan drie maanden voor de jaerlixe
verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitaal met den alsdan daarop verlopen interesse op
den eerst daar aanvolgende jaerlixe verschijnsdag nae de gedane denunciatie in een onverdeelde summa
aan de vrouw renthefferse in desen of hun erven in goeden groven gangbaeren Hollandsen silver gelde
binnen Deventer kost en schadeloos sal moeten worden gerestitueert ende erlegt, alsmede de jaerlixe rente

binnen Deventer vrij te leveren. Voor welke opgemelde capitaal en daarop te verlopen rente sij
comparanten verbinden hun personen, gerede en ongerede goederen egeene uitgesondert en stellen tot een
speciaal hypotheecq en onderpand hun eygendoemelijke erve en goed het Eeftink genaamt met
derselver getimmerte, hooge en lage landerijen en groengronden, soo en als hetselve thans bewonen ende
van de Hoog Wel Geb Gestr Heeren Mulert tot Bakenhagen en Hengelo, mitsgaders Mahony tot Boekelt
hebben aangekoft op heden teste prothocollo aan haar overgedragen en tot betalinge dier cooppenningen
voorschr. capitaal mede gebruikt en onder desen weledele gerichte in de boerschap Elsen kennelijk
gelegen. Alsmede nog den Aaftink camp ongeveer een mudde gesaay groot liggende aan Swoferink weg
ter eene ende ter ander sijde aan het land van Alberink mede in de boerschap Elsen in de Elsener esch bij
testamentaire dispositie van den 15 aug. 1751 van wijlen hun respective oomen Lucas en Jan Eeftink
aangeerft. Alles ten einde de vrouw renthefferse in desen of hun erven sig ten allen tijde bij onverhoopte
misbetalinge van het voorschr. capitaal en daarop te verlopen renten, daar aan 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 mede van de exceptie van ongetelden gelde.
Mitsgaders de vrouw van het vellejaanse raadsbesluit en authentica si que mulier der vrouwen borgtogt
verbindende van desen allen haar genoegsaam houdende onderrigt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe
ick verwalter richter voorn. dese nevens de ed. Wolter Welmers als door comparanten schrijvens
onervaren sijnde in judicio versocht en gequalificeert voor haar beiden te tekenen en te segelen, getekent
en gesegelt.
Actum Goor den 12 november 1700 twee en sestigh.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Hendriksen van Ulsen nu Lentfert en desselfs huisvrouw
Dina Wessels Lentfert marito tutore in de boerschap Elsen wonende. Dewelke bekenden ende
verklaerden wegens opgenomen en in goeden gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen oprecht
en deugdelijke schuldig te sijn aan de ed. Andries van Loghem, Derk Hoedemaker en Hermen van
Loghem in qualiteit als tijdelijke diaconen van de Mennoniten gemeente tot Endschede en derselver
successiven, een capitaele summa van twaalf hondert car. gulden, segge f 1200 car gl, ad twintig
stuivers het stuk. Belovende deselve hooftsumma jaerlix en alle jaar te sullen verrenten met drie en een
halve gulden van yder hondert, edog de jaerlixe rente binnen drie maanden na de verschijnsdag betaalt
wordende, met drie gulden en vijff stuivers van yeder hondert sullen kunnen volstaan. Sullende het eerste
jaar interesse verschenen sijn op den 10 november 1700 drie en sestigh en soo vervolgens van jaar tot jaar
te continueren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden alle jaar sal vrij staan mits de
denuntiatie daarvan een half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer voorschr.
capitaal met die alsdan verlopen interessen op de eerst daar aanvolgende jaerlixe verschijnsdag in een
onverdeelde summa aan de renthefferen in hun voorschr. qualiteit of dat derselver successiven in goeden
groven gangbaren Hollandsen gelde binnen Endscheide kost en schadeloos sal moet worden gerestitueert
ende erlegt, als mede ook de jaerlixe interesse vrij tot Endscheide te leveren. Voor welke opgemelde
capitaal en daarop te verlopen interesse comparanten verbinden hunne personen, gerede en ongerede
goederen egeen uitgesondert en speciaal tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand mits desen stellen
en verbinden hun vrije en allodiale en van derselver respective ouders Wessel Lentfert en Maria
Oink eheluiden bij huwelix voorwaerden in dato den 20 febr. deses jaars 1762 alhier in den gerichte
vertoont, overgegeven erve ende goed Lentfert genaamt onder desen gerichte van Kedingen in de
boerschap Elsen gelegen; bestaande in huis en hoff of gaarden, ses dagwerken hooyland het Slag genaamt
gelegen aan den Holdijk en twaalf mudden land gesaay, als namentlijk het Middel stuk groot seven
schepel, den Camp ses schepel, de Boerte ses schepel, de Lange stukken twaalf schepel, den Diepenweg
seven schepel, het Nieuwen Schot stukke vier schepel, den Apenberg vier schepel, den Agterhoff twee
schepel en alles met hun recht en geregtigheid, oude en nieuwen toebehoor bij comparanten gemelde
ouders aangekoft ende aan haar op den 29 november 1700 ses en vijftig teste prothocollo gerichtelijk
getranporteert ende overgedragen. Ende sijnde voorschr. capitaal tot dempinge en aflosse van een gelijk

capitaal door Wessel Lentfert en Maria Oink eheluiden voorgemeld op den 29 november 1756 van de
weled. gestr. heere Hendrik Gerhard Jordens burgermr der stad Deventer tot betalinge der cooppenningen
van het erve en goed Lentfert voorschr. genegotieert en opgenomen, geamployeert ende gebruikt relatio
tot het prothocoll. Alles ten einde de renthefferen in desen of derselver successiven sig ten allen tijde bij
onverhoopte misbetalinge van het voorschr. capitaal en daarop te verlopen renten en schaden daar aan cost
en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparanten ten dien einde van alle
exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende in specie mede van de exceptie van
ongetelden gelde; mitsgaders de vrouw van het vellejaanse raadsbesluit en authentica si qua mulier der
vrouwen borgtogt verbiedende, van desen allen haar genoegsaam houdende onderrigt. S.A.L. In waerheids
oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de ed Hendrik Jalink als door comparanten, in
judicio versocht en gequalificeert sijnde vermits schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende waeren,
voor haar beiden te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 16 november 1700 twee en sestigh.
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. Wolter Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen sijn Jan Eeftink en Jenne Hiddink marito tutore in de boerschap Elsen
wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 8 november deses jaars 1762 ingevolge coopbrief
daervan gemaakt en in een vasten en onverbrekelijken erfcoop verkoft te hebben aan Jan Oink (Wolters)
en desselfs huisvrouw Dina Oink haar eygen toebehorende stukke bouwland het Wilgerink stukke
genaamt, sijnde tiendbaar en met heeren lasten nae quota beswaart met derselver verdere lusten en lasten,
recht en geregtigheden tusschen de landen van ... en Bloemers in de boerschap Elsen in de Elsener esch
onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en dat voor een summa van drie hondert car.
gulden vrij gelt. Welke cooppenningen comparanten ook bekenden door de coperen aan haar ten vollen
ende te danke te sijn voldaan ende betaalt. Oversulx niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen
ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte stuk bouwland in optima juris forma cederen, transporteren
en overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken profite van de coperen Jan Oink en
desselfs huisvrouw Dina Oink voorn. en derselver erfgenamen. Comparanten haar en derselver
erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen voorgem. en derselver erfgenamen daar wederom
aenervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan
wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe
ick verwalter richter voorn. dese nevens de ed Wolter Welmers, als door comparanten schrijvens
onervaren en geen zegel gebruikende sijnde, in judicio gequalificeert voor haar beiden te tekenen en te
zegelen, getekent en gesegelt.
Actum Goor den 23 november 1762.

