
1763-1765  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 Wolter Bruggink en Jan Coedijk persoonelijk 

gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Gerhard ter Horst procurator en secretaris der stad Rijssen 

en desselfs huisvrouw Aleida Janssen marito tutore; voorts Hendricus ter Horst de welke te samen en 

yeder in het bijsonder bekenden ende verklaerden op den 1 augusti 1762 volgens coopbrief erf en 

onwederroepelijk verkoft te hebben hun van de Heer en Freulins Mahony aangekofte erve en goed 

Hoestink genaamt gelegen in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen met sijn lusten en 

lasten, recht en geregtigheden van dien zoo en in diervoegen als het sulx thans door den meyer Hoestink 

bebouwt en meyerswijse beseten word. En sulx aan handen en ten erffelijken profite van den bouwman 

Harmen Hoestink en desselfs huisvrouw Geertruid Wannink. En dat voor een capitale summa van 

ses duisent en negen hondert caroli guldens, segge f 6900, vrij gelt en alle jaar een hoen op Martini 

jaerlixs aan de eene verkoper Hendricus ter Horst te geven ende te voldoen. Dat door gemelde coperen aen 

haar comparanten voorgemelde cooppenningen ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. 

Oversulx comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen niet alleen ten vollen quiteren, maar ook 

gemelde verkofte erve en goed Hoestink, onder reserve van het gemelde jaerlijks op Martini te betalen 

hoen, met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden in optima juris forma cederen, transporteren 

en overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van den coperen Harmen 

Hoestink en desselfs huisvrouw Geertruid Wannink en derselver erven. Comparanten haar en erfgenamen 

daarvan ontervende ende de coperen meergem. 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 hebbe ick verwalter 

richter voorn. dese nevens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Rijssen den 2 febr. 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Hoestink en desselfs huisvrouw Geertruid Wannink marito 

tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden in de maand augusti des 

afgeweken jaar 1762 uit hun eygen toebehorende ende van de ed. Gerhard ter Horst en Henricus ter Horst 

aangekofte erve ende goed het Hoestink genaamd onder desen gerichte van Kedingen boerschap Stokkum 

gelegen, in eenen vasten en onwederroepelijken erfcoop verkoft te hebben een stukke land het Letink 

stukke genaamt groot ongeveer een muddde gesaay met derselver lusten en lasten, recht en 

geregtigheden tusschen de landen van Roelvink de Lange stukken genaamt in de boerschap Stokkum in de 

Stokkumer esch onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aan ende ten erffelijken 

profijte van Jan Lubbers (Meenderink) en desselfs huisvrouw Maria Voordes en wel voor een 

summa van vierhondert car. gulden vrij gelt. Dat die cooppenningen door de coperen aen haar 

comparanten ten vollen en te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen 

wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte stukke land met 

derselver lusten en lasten in optima juris forma cederen, transporteren ende overdragen, sulx doende in en 

mits desen, aan ende ten erflijken profijte van de coperen Jan Lubbers en desselfs huisvrouw Maria 

Voordes voorn. en derselver erven. Comparanten haar en erfgenamen daarvan ontervende ende coperen 

meergemeld en derselver 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. desen nevens de 

comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 12 februar 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 



gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Hoestink en desselfs huisvrouw Geertruid Wannink marito 

tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden in de maand augusti des 

afgewekenen jaars 1762 uit hun eygen toebehorende ende van de ed. Gerhard ter Horst en Henricus ter 

Horst aangekofte erve ende goed het Hoestink genaamt onder desen gerichte van Kedingen boerschap 

Stokkum gelegen, in eenen vasten en onverbrekelijken erfcoop verkoft te hebben een stukke land het 

Vonde stukke genaamt groot ongeveer een en een half schepel gesaay met derselver lusten en lasten, 

recht en gerechtigheden tusschen de landen van Cloosterman en Hoevink in de boerschap Stokkum in de 

Stokkumer esch onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aan ende ten erflijken 

profite van Jan Closters nu Hesselink en desselfs huisvrouw Harmina Hesselink en dat voor een 

summa van een hondert agt en vijftig car. gulden vrij gelt. Dat de cooppenningen door gemelde 

coperen aan haar comparanten ten vollen ende te danke sijn voldaen ende betaalt. Oversulx comparanten 

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, aan ende 

ten erflijken profijte van de coperen Jan Closters nu Hesselink en desselfs huisvrouw Harmina Hesselink 

voorn. en derselver erven. Comparanten haar en erfgenamen daarvan ontervende ende coperen 

meergemeld en derselver 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. desen nevens de 

comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 12 februar 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Hoestink en desselfs huisvrouw Geertruid Wannink marito 

tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden in de maand augusti des 

afgewekenen jaars 1762 uit hun eygen toebehorende ende van de ed. Gerhard ter Horst en Henricus ter 

Horst aangekofte erve ende goed het Hoestink genaamt onder desen gerichte van Kedingen boerschap 

Stokkum gelegen, in eenen vasten en onverbrekelijken erfcoop verkoft te hebben een stukjen land het 

Schepels stukjen genaamt groot ongeveer een schepel gesaay tusschen de landen van Rierink en Gelkink 

onder desen gerichte van Kedingen in de boerschap Stokkum in de Stokkumer esch en sulx met sijn lusten 

en lasten kennelijk gelegen. Ende dat aan ende ten erflijken profite van Jan Schreurs en derselver 

erfgenamen en dat voor een summa van een hondert car. gulden vrij gelt. Dat de cooppenningen door 

gemelde coper aan haar comparanten ten vollen ende te danke sijn voldaen ende betaalt. Oversulx 

comparanten 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, aan ende ten erflijken profijte van de coper Jan Schreurs voorn. en derselver erven. Comparanten 

haar en erfgenamen daarvan ontervende ende coper meergemeld en derselver 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. desen nevens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 12 februar 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Hoestink en desselfs huisvrouw Geertruid Wannink 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 weesen aan 

Willem Schrijver en desselfs huisvrouw Hendrina Rietman een capitaele summa van een duisent 

car. gulden, segge f 1000 car gulden, ad 20 st het stuk. Met beloften om dit capitael jaarlix te sullen en 

willen verrenten met drie diergelijke gulden van yeder hondert. Sullende het eerste jaar rente verschenen 

sijn op Martini deses jaars 1763 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en 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. capitael met die alsdan ten 

agteren sijnde interesse in een onverdeelde summa op de eerstkomende verschijnsdag aan handen van de 

renthefferen of derselver erfgenamen sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. 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 stellen en mits desen 

verbinden, haar eygen toebehorende ende onder hun erve Hoestink gehorende navolgende percelen 

hooyland als 1. de Maat genaamt groot vijff dagwerken tusschen de hooylanden van Oolbrink en 

Oosterkamp, 2. het Slag genaamt groot drie dagwerken tusschen de hooylanden van Oolberink en Groot 

Wannink, 3. het Hage drie dagwerken tusschen de hooylanden van Wennink en Dijkink, alle in de 

boerschap Stokkum in het Stokkumerbroek onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten 

einde de renthefferen of derselver erven in cas van misbetalinge, soo van capitael 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 12 februar 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Hoestink en desselfs huisvrouw Geertruid Wannink 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 te weesen aan Jan 

Breukink of Broekink en derselver erfgenamen een capitale summa van drie duisent en ses hondert 

car. gulden, segge f 3600 car gulden, ad 20 stuivers het stukke. Met beloften om dit capitaal jaerlix te 

sullen en willen verrenten met twee gulden en tien stuivers van yeder hondert. Sullende het eerste jaar 

rente verschenen wesen op Martini deses jaars 1763 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke 

restitutie en 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 op de eerstkomende verschijnsdag 

aan handen van de rentheffer of derselver erfgenamen en sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. 

Hebbende comparanten wel expres voorbehouden en ook door den rentheffer gepermitteert om gemelde 

capitaal telkens met vijff hondert gulden te mogen verminderen en aflossen, mits daarvan ook een half jaar 

voor den verschijnsdag opsage doende. Voor welke capitale summa en daarop te verlopen interesse 

comparanten verbinden haere personen, gerede en ongerede goederen egeen uitgesondert en tot een 

speciaal hypotheecq en onderpand daarvoor stellen en mits desen verbinden, haar eygen toebehorende 

vrije en allodiale huis, hoff of gaarden met die daarbij en ondergehorende hooge en lage landerijen 

het Hoestink genaamt in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. 

Ten einde de rentheffer of derselver erfgenamen sig daar aan in cas van misbetalinge, soo 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 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 12 februar 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Rijtman (Smits) en desselfs huisvrouw Geesken Wolters 

marito tutore in Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 5 februar 1761 bij publique 

verkopinge volgens conditien en voorwaarden daar van opgericht in een onverbrekelijken erfcoop verkoft 

te hebben haar eygen toebehorende vrije en allodiale andersints met derselver lusten en lasten het 



Halve Bekkink slag genaamt groot groot ongeveer vijff dagwerken hooyland onder desen gerichte van 

Kedingen in het Markelerbroek tusschen de hooylanden van Berent Berentsen en Boelink bij de 

soogenaamde Wildevogel in sijn bekende bepalinge gelegen. Ende dat aan ende ten erflijken profite van 

Jan Meyer en desselfs huisvrouw Hendrina voor den Boom in Elsen wonende en dat voor een summa 

van vijff hondert en vijftig car. gulden vrij gelt; dat de cooppenningen aan haar comparanten door 

gemelde coperen ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen 

wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde ongeveer vijff dagwerken 

hooyland met derselver lusten en lasten in optima juris forma cederen, transporteren ende overdragen, sulx 

doende in en mits desen, aan ende ten erfelijken possessie van de gemelde coperen Jan Meyer en desselfs 

huisvrouw Hendrina voor den Boom en derselver erfgenamen. Comparanten haar en derselver kinderen en 

erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen en derselver 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 hebben ick verwalter 

richter voorn. dese nevens den heer proc. Christoffel Hulsken als door comparanten in judicio versocht en 

gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 21 februar 1763. 

 

Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt 

deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Teunis ter Haagen en Teunis Haagen persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is Aarne Wigers weduwe van wijlen Reint Stoffers te Gelselaar 

wonende; in desen geassisteert met haar zoon Derk Wigers als haar verkoren en toegelaten mombaer. De 

welke bekende ende verklaerde, soo voor haar selfs als erfuiterse en boedelhouderse van haar gemelde 

ehemans nalatenschap en met consent haare kinderen waarvoor ten allen voorschr. boedel rato caveert, in 

een onverbrekelijken erfcoop verkoft te hebben aan Hendrik Broekhuis mede in Gelselaar wonende, 

haar eygen toebehorende vrije en allodiale hooy en bouwland de Horst genaamt tusschen het land den 

coper de Bruinshorst en hooyland het Ridders slag genaemt onder desen gerichte van Kedingen in het 

Stokkumerbroek kennelijk gelegen. En dat voor een summa van drie hondert seven en veertig car. 

gulden vrij gelt welke aan haer comparante ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. 

Oversulx comparante ter assistentie als vooren niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten 

vollen quiteren maar ook gemelde verkofte Horst in optima juris forma cedeert, transporteert ende 

overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van den coper Hendrik Broekhuis 

en derselver erven. Comparante haar en derselver kinderen en erfgenamen daarvan ontervende ende den 

coper meergem. 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 eygenhandig 

getekent en gesegelt gelijk de comparante en mombaer dese ook mede hebben getekent edog geen cachet 

hebbende door mij verwalter richter mede voor haar gesegelt. 

Actum Goor den 3 maart 1763. 

 

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 Jalink en Peter ten Pierik persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Lammert ten Bos kooyker in Stokkum en desselfs huisvrouw 

Aaltjen Rierink marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden 

gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan de ed. 

Derk Hogelaar en desselfs huisvrouw Janna Vincent, gewesen weduwe van wijlen Jan van der Meulen 

op de watermoole bij Diepenheim wonende en derselver erfgenamen, een capitaele summa van een 

duisent car. gulden, segge f 1000 car. gulden, ad twintig stuivers het stukke, gebruikt tot afbetalinge der 

schulden als onder anderen aan den weled. heer Francois de Wolf een capitaele summa van vijff hondert 

gulden, in voldoeninge van een versettinge in dato den 5 april 1760. Met beloften om dit capitaal jaerlix te 

verrenten met drie diergelijke gulden en vijff stuivers van yeder 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. Die ten wedersijden sal vrij staan ten allen tijde te mogen geschieden mits de opsage 

daarvan een half jaar voor den 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 erfgenamen sal moeten worden gerestitueerd ende erlegt. Voor welke voorgem. capitale summa 

ad duisent car. gulden en daarop te verlopen interesse comparanten verbinden haar personen en goederen, 

soo roerende als onroerende egeen uitgesondert en specialijk daar voor tot een gerichtelijk hypotheecq en 

onderpand stellen en mits desen verbinden, haar eygendommelijke en aan haar door derselver respective 

moeder Jenneken Scholt in't Hoff wed. van wijlen Harmen ten Bos, swager Gerrit Hoevink (Snellink) en 

vrouw Aaltjen ten Bos ende de mombaeren van haar broeder Gerrit Jan ten Bos, bij magescheid in dato 

den 6 april deses jaars 1763 alhier in den gerichte overgegeven vaste goederen als namentlijk 1. een 

vrije allodiale kamp land den Nieuwen Kamp genaamt uit de gemeente aangekoft met de eene sijd 

bijlangs den soogenaamden Kremers kamp en aan de andere sijde bijlangs het gemeene velt, 2. een stuk 

land groot een half mudde gesaay het Knollen plaaten stukke genaamt in den Stokkemer esch tusschen de 

landen van Letink en Lubbers, 3. twee dagwerken hooyland de Leusmaate genaamt aan den Leusvoort, 

alle onder desen gerichte van Kedingen in de markte van Stokkum kennelijk gelegen. Ten einde de 

renthefferen of derselver erven haar daar aan in cas van misbetalinge, soo van capitaal als daarop te 

verlopen 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 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 12 april 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen zij Hendrina Montenij tot Marculo wonende geassisteert met haar 

schoonzoon Otto Bloemink als haar versogten en in desen toegelaten mombaer. De welke bekende ende 

verklaerde wegens opgenomen en in goeden gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen oprecht 

en deugdelijk schuldig te wesen aan de ed. Derk Hendrik Snel en desselfs huisvrouw Elisabeth 

Otterbeek tot Deventer wonende en derselver erfgenamen, een capitale summa van twee hondert car. 

gulden, segge f 200 car. gulden, ad 20 stuivers het stukke. Met beloften om dit capitaal jaerlix te verrenten 

met vier diergelijke gulden en tien stuivers van yeder hondert, edog de interesse jaerlix binnen tien 

weeken nae de verschijnsdag binnen Deventer aan  handen van de renthefferen betaalt wordende met vier 

gulden van yeder hondert sal kunnen volstaan. Zullende het eerste jaer interesse verschenen wesen op 

primo may 1700 vierensestig en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. 

Die ten wedersijden sal vrij staan alle jaar te kunnen en mogen geschieden, mits egter de opsage daarvan 

een vierendeel jaarss 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 

erfgenamen sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitaele summa en daarop te 

verlopen interesse comparante verbind haar persoon, gerede en ongerede goederen egeen uitgesondert en 

tot een speciaal hypotheecq en onderpand daarvoor stellende en mits desen verbindende, haar eygen 

toebehorende stukke land groot drie schepel gesaay aan wedersijden tusschen de landen van Hendrikus 

Gorkink op den Wijmerink camp in de markte van Marculo onder desen gerichte van Kedingen in sijn 

bekende bepalinge gelegen. Ten einde de renthefferen of derselver erfgenamen 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 comparante en haar mombaer voorn. 

eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 28 april 1763. 

 

Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt 



deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Willem Cusbelt en Peter ten Pierik persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Berentsen Greve alias Buite Jan en desselfs huisvrouw Aaltjen 

Plasmans marito tutore in de boerschap Beusbergen wonende. De welke bekenden ende verklaerden op 

den 18 july 1757 volgens coopbrief daarvan opgerigt in een onwederroepelijken erfcoop verkoft te hebben 

haar eygen toebehorende huis met het daar aan liggende campjen tot aan Greven gaarden en het huis 

van Kusbelt met derselver lusten en lasten ook wel tot het Kleine Greven plaatsjen genaamt in de 

boerschap Beusbergen kennelijk staande en gelegen. Mitsgaders een en een half dagwerk hooyland, 

tusschen de hooylanden van Rosedom en Straateman in het soogenaamde Aapengoor in de markte 

Marculo en beide parcelen onder desen gerichte van Kedingen gelegen. Voorts den inboedel des huises, 

roerende en onroerende goederen met schuld en onschult en dat aan en ten erflijken profite van Berent 

Reimelink of Stoevebelt en desselfs huisvrouw Aeltjen Hofmans en derselver erfgenamen en dat te 

samen voor een summa van een hondert car. gulden ad 20 st vrij gelt. Dat die cooppenningen door 

gemelde coperen aan haar comparanten ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx 

comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen niet alleen ten vollen quiteren maar ook gemelde 

verkofte plaatsjen als huis en daar aan liggende campjen, mitsgaders een en een half dagwerk hooyland, 

inboedel des huises, roerende en onroerende goederen met schuld en onschuld, in optima juris forma, 

onder expresse reserve nogtans van het geene comparanten bij voorgemelde coopbrief ten aensien van het 

onderhoud en den tijd haere levens hebben bedongen, cederen, transporteren ende overdragen, sulx 

doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van de coperen Berent Reimelink of Stoevebelt en 

desselfs huisvrouw Aeltjen Hofmans voorn. en derselver erfgenamen. Comparanten haar en derselver 

erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen meergem. en derselver 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 ed. Hendrik Jalink, als door comparanten in judicio versocht 

en gequalificeert sijnde voor haar beide te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt. 

Actum op Klein Greven plaatsjen in Beusbergen den 30 april 1763. 

 

Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt 

deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Willem Cusbelt en Peter ten Pierik persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Berentsen Greve alias Buite Jan en desselfs huisvrouw Aaltjen 

Plasmans marito tutore in de boerschap Beusbergen wonende. De welke bekenden ende verklaerden op 

den 14 maart deses jaars 1763 volgens coopbrief daarvan gemaakt in een vasten erfcoop verkoft te hebben 

aan Hendrik Stoevebelt, zoon van Berent Reimelink of Stoevebelt, haar eygen toebehorende stukke 

land met derselver lusten en lasten groot ongeveer twee schepel gesaay langs den kerkdijk en met den 

eene sijde naast Jan Bungelers land onder desen gerichte van Kedingen in Beusbergen kennelijk gelegen. 

En dat voor een summa van sestig gulden en dat de cooppenningen door den coper aan haar comparanten 

ten volle ende te danke waeren voldaen ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte stukke land in optima juris 

forma cederen, tranporteren ende overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erfelijken profite 

van de coper Hendrik Stoevebelt voorn. Comparanten haar en erfgenamen daarvan ontervende ende den 

coper meergem. 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 ed. 

Hendrik Jalink, als door comparanten in judicio versocht en gequalificeert sijnde voor haar beiden te 

tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt. 

Actum op Klein Greven plaatsjen in Beusbergen den 30 april 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Derk Hendrik Gorkink en desselfs huisvrouw Harmina Heylersigh 

marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in 



goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan de weled. heer 

Francois de Wolf en vrouw Aleida Dumbar ehelieden thans op den huise Westervlier wonende en 

derselver erven en wel een capitale summa van vier hondert car. gulden, segge f 400, ad 20 stuivers het 

stukke. Met beloften om dit capitaal jaerlix te sullen verrenten met vier diergelijke gulden van yeder 

hondert, edog de interesse jaerlix binnen agt weeken nae de verschijnsdag betaalt wordende, met drie 

gulden en vijftien stuivers van yeder hondert sullen kunnen en mogen volstaan. En sal het eerste jaar 

interesse verscheenen weesen als heeden over een jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke 

restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden sal vrij staan ten allen tijde te kunnen en mogen geschieden 

mits de opsage daarvan een half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer voorschr. 

capitaal met de alsdan ten agteren sijnde interesse in een onverdeelde summa aan handen van den heer en 

vrouw renthefferen of derselver erven moeten worden gerestitueertende erlget. Voor welke capitael 

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 stellen en mits desen 

verbinden, de naevolgende en haar eygen toebehorende vrij en allodiale vaste gronden als 1. een stuk 

land groot twee schepel gesaay het Jacobus stukke genaamt tusschen de landen van Kistemaker en 

Varenhorst in den Markeler esch, 2. een stuk land groot een en een half schepel gesaay tusschen de landen 

van Henricus Gorkink op den soogenaamden Wijmerink kamp, 3. den Gaarden genaamt tusschen het land 

van Welmers en den Hallers gaarden van Kistemaker groot twee schepel gesaay, alle onder Marculo 

kennelijk gelegen, 4. nog een stuk land den Peggen genaamt groot twee schepel gesaay met het weydeken 

daar agter groot 3 dagwerk hooylant in den Koekkoek onder de markte van Stokkum en alle onder desen 

gerichte van Kedingen gelegen. Ten einde de heer en vrouw renthefferen of derselver erven haar daar aan, 

soo wegens capitaal als daarop te verlopen 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 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 3 maey 1763. 

 

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 Kraeyenveld en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is Jan Broekmans alias Broek Jan onder Marculo wonende. De welke 

bekende ende verklaerde voor een summa van twee hondert car. gulden cooppenningen vrij gelt bij hem 

ten vollen ende te danke ontfangen in optima juris forma te cederen, transporteren ende over te dragen, 

sulx doende in en mits desen, desselfs eygen toebehorende vrije en allodiale stukke bouwland groot 

ongeveer een half mudde gesaay tusschen de landen van Jan Lodewijk en Gerrit Hoevink in den 

soogenaamden Kerkdijks camp in Beusbergen onder desen gerichte van Kedingen in sijn bekende 

bepalinge gelegen, met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden. Ende dat aan ende ten erfelijken 

profite van de coperen Berent Reimelink of Stoevebelt en desselfs huisvrouw Aeltjen Hofmans en 

derselver erfgenamen. Comparant hem en derselver erfgenamen van gemelde verkofte stukke land 

ontervende ende de coperen Berent Reimelink of Stoevebelt en desselfs huisvrouw Aeltjen Hofmans 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 de ed. Hendrik Stevens ten Cate als 

door comparanten schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende, in judicio versocht en gequalificeert 

sijnde voor hem te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 3 may 1763. 

 

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 Kraeyenveld en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Berent Reimelink of Stoevebelt en desselfs huisvrouw Aaltjen 

Hofmans marito tutore in Beusbergen wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens 



opgenomen en in goeden gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk 

schuldig te weesen aan Derk Hogelaar en desselfs huisvrouw Janna Vincent gewesen weduwe van 

wijlen Jan van der Meulen op de watermoolen onder Diepenheim wonende, een capitaele summa van 

drie hondert car. gulden, segge f 300, ad 20 stuivers het stuk. Met beloften om dit capitaal jaerlix te 

verrenten met drie gulden en vijff stuivers van yeder hondert en sal het eerste jaar interesse verschenen 

wesen als heden over een jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie of losse 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 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 

comparanten verbinden haare personen, gerede en ongerede goederen egeene uitgesondert en specialijk 

daarvoor tot een hypotheecq en onderpand stellen en mits desen verbinden haar eygen toebehorende en 

van Jan Berentsen Greve aangekofte en op den 30 april laatstleden teste prothocollo aan haar 

overgedragen plaatsjen het Kleine Greven plaatsje genaamt bestaande in huis met het daar 

aanliggende campjen aan Greven gaarden en den Kerkdijk in Beusbergen staande en gelegen; als mede 

nog een stuk bouwland groot ongeveer twee schepel gesaay tusschen de landen van Jan Lodewijk en 

Gerrit Hoevink in den soogenaamden Kerkdijks camp mede in Beusbergen onder desen gerichte van 

Kedingen gelegen en van Jan Broekmans aangekoft en op heden teste prothocollo aan haar overgedragen 

en tot betalinge dier cooppenningen voor gemelde summa mede gebruikt. Ten einde de renthefferen of 

derselver erven haar daar aan ten allen tijde in cas van misbetalinge, soo van capitaal als interesse, 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 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 may 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Eeftink of Evertink (Hegeman) en desselfs huisvrouw 

Jenneken Hiddink marito tutore in Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 20 

october 1762 in een stevigen erfcoop verkoft te hebben, volgens coopbrief daarvan opgericht, haar eygen 

toebehorende vrije en allodiale exempt heeren lasten ongeveer twee dagwerken hooyland den 

Hengedam genaamt met derselver lusten en lasten in de markte van Elsen in Elsenerbroek bijlangs Tionk 

maathe onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aan ende ten erfelijken profite van 

Herman Snijders (Costers) kleermaker in Elsen en desselfs huisvrouw Maria Snijders en dat voor 

een summa van twee hondert en vijftig car. gulden vrij gelt. En welke cooppenningen door gemelde 

koperen aan haar comparanten ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx 

comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde 

verkofte twee dagwerken hooyland in optima juris forma cederen, transporteren ende overdragen, sulx 

doende in en mits desen, aan ende ten erfelijken profite van de coperen Herman Snijders en desselfs 

huisvrouw Maria Snijders en derselver erfgenamen. Comparanten haar en derselver kinderen en 

erfgenamen daar van ontervende ende de coperen meergem. 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 te tekenen en te zegelen, 

getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 3 maey 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Eeftink of Evertink (Hegeman) en desselfs huisvrouw 

Jenneken Hiddink marito tutore in Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden voor een 

summa van twee hondert en vijftig car. gulden vrij gelt bij cooppenningen bij haar comparanten ten 

vollen ende te danke ontfangen in optima juris forma verkoft te hebben, te cederen, te transporteren ende 

over te dragen, sulx doende in en mits desen, haar eygen toebehorende stukke bouwland sijnde 

tiendbaar met derselver verdere lusten en lasten groot ongeveer een mudde gesaay het Kaalant 

genaamt tusschende landen van Aeftink en Lentferts in den Elsener esch markte van Elsen onder desen 

gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aan ende ten erfelijken profite van de coperen 

Hendrik Rietman (Smits) en desselfs huisvrouw Geesken Rietman (Wolters) en derselver erfgenamen. 

Comparanten haar en derselver kinderen en erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen voorgemeld 

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 te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 3 maey 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Eeftink of Evertink (Hegeman) en desselfs huisvrouw 

Jenneken Hiddink marito tutore in Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 25 

december 1762 volgens coopbrief daarvan gemaakt, in een vaste en onverbrekelijken erfcoop verkoft te 

hebben haar eygen toebehorende vrije en allodiale, exempt heeren lasten soo tot kopers laste sijn en 

blijven, stukjen hooyland het Hooge Meeken genaamt groot ongeveer een dagwerk met derselver lusten 

en lasten in de markte van Elsen in het Elsenerbroek tusschen de hooylanden van Roesink en Luink aan de 

Slaghorster steege onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aan ende ten erfelijken 

profite van Jannes Wolters (Wooldrink) en desselfs huisvrouw Geesken Hegeman voor een summa 

van hondert en vijftig car. gulden vrij gelt. Welke cooppenningen door gemelde coperen aan haar 

comparanten 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 hooyland 

het Hooge Meeken genaamt in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen, sulx doende in en 

mits desen, aan ende ten erfelijken profite van de coperen Jannes Wolters en desselfs huisvrouw Geesken 

Hegemans voorn. en derselver erven. Comparanten haar en derselver kinderen en 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 ed. Wolter Welmers, als door comparanten schrijvens onervaren en geen zegel 

gebruikende sijnde in judicio gequalificeert voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 3 maey 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Eeftink of Evertink (Hegeman) en desselfs huisvrouw 

Jenneken Hiddink marito tutore in Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 8 

november 1762, volgens coopbrief daarvan gemaakt, in een vasten en onverbrekelijken erfcoop verkoft te 

hebben hun eygendomelijke hooyland, de geregte halfscheid van de soogenaamde Aeftink maathe 

waarvan de wederhalfscheid de omes is toebehorend en met welke dat jaerlix word omgehooyt, met sijn 

oude en nieuwe recht en gerechtigheid voor vrij en allodiaal van eeniger hande lasten selfs verpondinge 

incluis wat namen ook hebben mogten, alle exempt ten deele aan de gemeente als ook aan Mensink en aan 

Lietinks maathe in de markte van Elsen in Elsenerbroek in sijn bekende situatie gelegen. Ende dat aan 



ende ten erflijken profite van Derk Lietink (Mensink) en desselfs huisvrouw Jenneken Lietink 

(Hegeman) voor een summa van twee hondert vier en negentig gulden en vijfftien stuivers. Welke 

cooppenningen sij comparanten ook bekenden door de coperen gemeld 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 hooyland in optima juris forma cederen, transporteren ende 

overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erfelijken profite van de coperen Derk Lietink en 

desselfs huisvrouw Jenneken Lietink voorn. en derselver erfgenamen. Comparanten haar en derselver 

kinderen en erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen meergem. 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 ed. Wolter Wolters, als door comparanten schrijvens 

onervaren en geen zegel gebruikende sijnde in judicio gequalificeert voor haar te tekenen en te zegelen, 

getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 3 maey 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Gerrit Klootes en desselfs huisvrouw Janna Reints tutore marito in 

de boerschap Beusbergen woonagtig. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in 

goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan de ed. 

Hermanus Dokhoorn en desselfs huisvrouw tot Marculo wonende en derselver erfgenamen, een 

capitaele summa van seven hondert en vijftig car. gulden, segge f 750, ad 20 st het stuk. Met beloften 

om dit capitaal jaerlix te verrenten met drie diergelijke gulden van yeder hondert mits de interesse binnen 

een half jaar nae de verschijnsdag betaalt wordende; anders van yeder hondert drie gulden en tien stuivers 

en sal het eerste jaar interesse verschenen wesen op den 1 may 1764 en soo continueren van jaar tot jaar to 

de de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden sal vrijstaan ten allen tijde te mogen 

geschieden 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 aan 

handen van de renthefferen of derselver erfgenamen 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 tot een speciaal hyptheecq en onderpand daarvoor stellen en 

mits desen verbinden, haar eygendomelijke huis, hoff of gaarden, oostwaards aan Gelkink camp en 

zuidwaards aan het gemene veld in de boerschap Beusbergen; ende dan nog een stuk bouwland groot ruim 

ses schepel gesaay het Oinks stukke genaamt, westwaards aan Meenderink en oostwaards aan Arent 

Sligtman haar landen onder het dorp van Marculo, beide percelen onder desen gerichte van Kedingen 

kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of derselver erfgenamen haar daar aan ten allen tijden in cas 

van misbetalinge, soo van capitaal als 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 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 14 may 1763. 

 

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 Kraeyenveld en Hendrik Jalink persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Derk Hendrik Gorkink en desselfs huisvrouw Hermina Heylersigh 

marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 10 april deses jaars 1763 

volgens coopbrief daarvan gemaakt in een onwederroepelijken erfcoop verkoft te hebben haar eygen 

toebehorende land het Koeversbroek genaemt met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden. 

Ende dat aan ende ten erflijken profite van Hermina Beltmans weduwe van wijlen Jan Tijmans en wel 

voor soo verre sig coperse het selve tot dusverre in huir of pagt van comparanten verkoperen heeft gehad 

aan het Broekink broek in de markte van Marculo onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. 



En dat voor een summa van vierhondert vijf en twintig car. gulden vrij gelt. Welke cooppenningen sij 

comparanten bekenden door de coperse gemeld aan haar ten vollen ende te danke te sijn voldaan ende 

betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibellleerde cooppenningen ten vollen quiteren 

maar ook gemelde verkofte land het Koeverbroek genaamt in optima juris forma cederen, transporteren 

ende overdragen, sulx doende in en mits desen, met derselver lusten en lasten soo en in diervoegen als 

boven gemeld. Ende dat aan ende ten erflijken profite van de coperse Hermina Beltmans weduwe van 

wijlen Jan Tijmans voorn. en derselver erfgenamen. Comparanten haar en erfgenamen daar van 

ontervende ende de coperse 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 19 maey 1763. 

 

Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt 

deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren de ed. Coenraad ter Swaak en Hendrik Jalink 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Loos en desselfs huivrouw Janna Berentsen marito tutore tot 

Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge coopbrief in dato den 20 maart deses 

jaars 1763 daarvan geformeert in een onverbrekelijken erfcoop verkoft te hebben aan Harmen Klein 

Ikkink en desselfs huisvrouw Anna Sweers haar eygendoemelijke kampken bouwland agter 

Breukink kamp tusschen de landen van de cooperen en Breukink in de markte van Stokkum onder desen 

gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat met derselver lusten en lasten, als eenen gulden en tien 

stuivers verpondinge en contributie jaerlix of soo en als door de staaten deser provintie vermedert ofte 

vermindert mogte worden en gesaay soo als het van de boermannen geset word. En sulx voor een summa 

van drie hondert car. 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 niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte campken bouwland in optima 

juris forma cederen, transporteren en overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken 

profite van de coperen Harmen Klein Ikkink en desselfs huisvrouw Anna Sweers voorn. en derselver 

erfgenamen. Comparanten haar en derselver erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen meergem. 

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 hebben getekent, edog geen cachet hebbende door mij verwalter richter mede 

voor haar gesegelt. 

Actum Goor den 26 maey 1763. 

 

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 Kraeyenveld en Hendrik Jalink persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Klein Ikkink en desselfs huisvrouw Anna Sweers marito 

tutore in Beusbergen wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden 

gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Hendrik Ikkink en 

derselver erven een capitale summa van vijff hondert drie en twintig car. gulden, segge f 523, ad 

twintig stuivers het stukke. Met beloften om dit capitaal jaerlix te sullen verrenten met drie gulden en tien 

stuivers van het hondert, edog de interesse binnen drie maanden nae de jaerlixe verschijnsdag betaalt 

wordende met drie gulden van yder hondert sullen kunnen en mogen volstaan. En sal het eerste jaar 

interesse verschenen weesen op primo maay 1764 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 den rentheffer of derselver erven in een 

onverdeelde summa sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale summa en daarop te 

verlopen interesse comparanten verbinden haare personen, gerede en ongerede goederen egeen 



uitgesondert en specialijk daarvoor tot een hypotheecq en onderpand stellen en mits desen verbinden, haar 

eygen toebehorende en door haar bewoonde en gebruikt wordende huis en aangelegen gaarden of 

den land van de gemeente aangekoft als mede haar eygen toebehorende en aan haar op heden teste 

prothocolle door Jan Loos overgedragen kampken bouwland tusschen de landen van comparanten en 

Breukink agter Breukinks kamp, beide percelen in de markte van Stokkum of Beusbergen onder desen 

gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de rentheffer of derselver erven haar 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 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 onervaren en geen zegel gebruikende in judicio versocht en gequalificeert sijnde voor haar te 

tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 26 maey 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn de ed. Berent Jan Knape procurator en desselfs huisvrouw Femia 

Elikman Versmold, Henricus Slaterus en desselfs huisvrouw Sara Knape maritis tutoribus binnen 

Goor wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 8 october 1762 erflijk verkoft te hebben aan 

Hendrik Assink, haer eygen toebehorende en uit den boedel van wijlen haar respectiven vader en 

schoonvader Wolter Knape oud burgermr der stad Goor, aangeerfde vrije en allodiale exempt heeren 

lasten kampjen land groot ruim een mudde gesaay bij Arent Roelofsen in gebruik onder desen gerichte 

van Kedingen markte Elsen in het Elsenerbroek kennelijk gelegen. En dat voor een summa van twee 

hondert ses en twintig car. gulden en vijff stuivers vrij gelt. Welke cooppenningen sij comparanten ook  

bekenden door den coper aan haar ten vollen ende te danke te sijn voldaan. Oversulx niet alleen wegens de 

gelibelleerde coopenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte kampjen land met sijn lusten 

en lasten in optima juris forma cederen, transporteren ende overdragen, sulx doende in en mits desen, aan 

ende ten erflijken profite van den coper Hendrik Assink en desselfs huisvrouw Greetjen Roelofsen en 

derselver erfgenamen. Comparanten haar en derselver kinderen en erfgenamen daarvan ontervende en de 

coperen gemeld nevens sijn huisvrouw 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 hebben ick verwalter richter voorn. dese 

nevens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 30 maay 1763. 

 

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 Roeloff Luttikhengel en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Welmers en desselfs huisvrouw Willemken Welmers (Kloots) 

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 Berentjen Harmelink en derselver erven een capitaele summa van ses hondert car. 

gulden, segge f 600 car. gulden, ad 20 st het stukke. Met beloften om dit capitaal jaerlix en alle jaar te 

verrenten met drie diergelijke gulden van yeder hondert en sal het eerste jaar interesse verschenen weesen 

op primo maay 1764 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten 

wedersijden gereserveert blijft mits daarvan een half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag opsage word 

gedaan. Als wanneer voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde interesse in een onverdeelde 

summa op de eerstkomende verschijnsdag aan handen van de renthefferse 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 geene uitgesondert en in specie 

daarvoor tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand stellen en mits desen verbinden, haar eygen 

toebehorende huis en hoff of gaarden het Welmers genaamt door comparanten wordende bewoont, 



mitsgaders een camp bouwland groot ongeveer drie mudden gesaay aan het velt en Hoevink camp, beide 

parceelen in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen kennelijk staande en gelegen. Ten 

einde de renthefferse of derselver erven haar daar aan in cas van misbetalinge, soo van capitaal als 

interesse, ten allen tijde cost en schadeloos sullen kunnen 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, edog geen 

cachet hebbende nog gebruikende, door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor haar 

gesegelt. 

Actum Goor den 8 july 1763. 

 

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 Derk Herman van Assen en Jan Hermen 

Heylersigh persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn vrouw Maria Klopman wed van wijlen den 

heer Hendrik Lindeman burger luitenant der stad Deventer en derselver respective kinderen, de 

heeren Philip Lindeman, Reinold Lindeman en desselfs huisvrouw juffr. Jacoba Bouwmeester marito 

tutore ende dan nog juffr. Hendrica Lindeman, sijnde sij vrouw comparante geassisteert met haar ed. zoon 

Philip Lindeman en de juffr. comparante met haar Henrica Lindeman en derselver broeder voorschr. als 

mombaeren in desen. De welke te samen en yeder in het bijsonder bekenden ende verklaerden op den 9 

maay deses jaars 1763 volgens coopbrief daarvan opgericht verkoft te hebben aan de ed. Jan Schuitert 

coopman tot Holten haar eygen toebehorende en van den Hoog Wel Geb Gestr Heere F.R.E. Baron 

van der Capellen Heere van den Boedelhoff Rijsselt en Dam aangekofte ende op en 20 maart 1749 

overgedragen erfmarkenrichterschap van Marculo, met alle desselfs recht en gerechtigheden soo en in 

diervoegen als comparanten hetselve in eygendom hebben beseeten. Ende dat voor een somma van een 

duisent en twee hondert car. gulden vrij gelt. Welke cooppenningen de comparanten bekenden ende 

verklaarden door den coper gemeld 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 erfmarkenrichterschap van Marculo met derselver recht en geregtigheden in optima juris 

forma cederen, transporteren ende overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite 

van den coper Jan Schuitert voorn. en desselfs huisvrouw Gerada Weddelink en derselver erfgenamen. 

Comparanten haar en 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 respective comparanten eygenhandig getekent 

en gezegelt. 

Actum Goor den 8 augusti 1763. 

 

Copia 

Wij Carl Joseph Pielste mr der rechten en doctor comes palatinus (Paltsgraaf) Casonius en overgagrave 

der stad Osnabruck certificeren hiermede dat voor ons gerichtlick erschenen sijn de Hoog Wel 

Geboornen Heer Georg Herman Hendrick Baron van Munster Heer van der Surenborg Drost van 

dat Amt Iborg neffens desselfs ehegemalinne de Hoog Wel Geboorne Frijvrouw Eleonora Elisabeth 

Helene Sophie van Grosluft tot Lehdenborg tutore marito. En bekenden in de beste en bestendigste 

forma rechtens te constitueren en volmagtig te maken, sulx doende kragt deses, den edelen Coenraad ter 

Swaak tot Goor, specialijk om aen de coperen van de erven Snellink, Sligman, Lammerdink en de 

coperen der stuck landen, so van Lammerdink als Clossert alle onder Marckelo en Stokkum gerichts 

Kedingen gelegen. Alsmede aan de coperen van de erven en goederen Bolscher, Hachman, Coendrinck en 

Grefte in de boerschap Hengevelde gerichts Delden gelegen nae stijl en constume locaal cessie, transport 

en overdragt te doen en deeser saken halven verder alles te doen en te verrigten wat der saken nooddruft 

sal komen te vorderen en de hooge comparanten selfs prasent sijnde, solden kunnen mogen en moeten 

doen, behoor ook nader en specialer magt als in desen vereist mogte worden. Welke de constituenten aan 



de geconstitueerde bij desen .... wilden hebben ... ende gegeven. Alles onder verlosse van goedkeuringe en 

schadelooshoudinge en alle andere clausulen rechten daartoe staande. Sonder arge en list in kennisse der 

waarheyd hebben sij overgegevenen der stad Osnabruck deses gerichtelijkes certificaat en volmagt met 

deses onder overgagerichts zegel en de subscriptie dessen geswoornen actuaris laten bekragtigen. 

So geschehen in desen Osnabruck den 11 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 op comparant ad hune actum debite gepasseert, alhier vertoond, 

gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregistreert ende 

verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw constituenten op de 11 februar deses jaars 

1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publicq verkopinge hebben verkoft het eerste perceel 

bestaande in haar eygendoemelijke vrije allodiale erve en goed het Sligtman genaamt onder Marculo 

in desen gerichte van Kedingen gelegen met sijn waartal en verdere recht en gerechtigheden met huis, 

schoppe en twee schaapeschotten; voorts en rijkelijk drie en twintig mudden gaarden en bouwland en 

vijfftien dagwerken hooyland, gevende aan ordinaris verpondinge 20 gulden, ordinaris en contributie 

17-10-12 en verder beswaart met miskoorn en drosten diensten, scholten en costers garsten, weege 

maaken en beekschraan, soo en als onder huisluiden onder Marculo gewoon is en wel in dier voegen als 

het selve tot hier toe meyerswijse gebruikt ende verpagt is geweest. Ende dat aan ende ten erfelijken 

profite van den tegenwoordigen meyer Jan Sligtman voor een summa van ses duisent een hondert en 

sestig gulden van 21 stuivers het stuk vrij gelt en dat die cooppenningen door den coper ten vollen ende te 

danke sijn voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen 

quiteert maar ook gemelde verkofte erve en goed Sligtman met waartal, huis, schoppe en schaapschotten, 

recht en gerechtigheden vooren omschreven in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, 

sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van den coper Jan Sligtman voorn. en 

desselfs huisvrouw Jenneken Nijenampsen en derselver erfgenamen. Comparanten sijn heer en vrouw 

constituenten en derselver erven daar van ontervende en de coperen gemeld en derselver erven daar 

wederom aenervenden bij desen. Met beloften om 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Sligtman en desselfs huisvrouw Jenneken Nijenampsen marito 

tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden 

gangbaeren Hollandse gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan den ed. 

Hermen Tomas ten Cate tot Almeloo wonende en derselver erven een capitale summa van vier 

duisent car. gulden, segge f 4000 car gulden, ad 20 stuivers het stuk. Met beloften de selve jaerlix te 

sullen en willen verrenten met drie diergelijke gulden en tien stuivers van yeder hondert, edog de interesse 

binnen drie maanden nae de jaerlixe verschijnsdag betaalt wordende met drie gulden van yeder hondert 

kunnen en mogen volstaan. Sullende het eerste jaar rente verschenen weesen als heeden over een jaar en 

soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. De welke aan wedersijden sal vrij 

staan om een half jaar voor den verschijnsdag reciproce te denuncieren als wanneer dit capitaal met die 

alsdan ten agteren sijnde interesse cost en kommervrij en sonder eenig beswaar van royement als anders 

binnen Almeloo in goeden groven gangbaren Hollandsen silver gelde aan de rentheffer of derselver erven 

sal moeten worden gerestitueert ende erlegt, gelijk ook de jaerlixe interesse binnen Almeloo te voldoen. 



Zijnde sij comparanten wel expres gereserveert ende ook aan haar gepermitteert om dit capitaal telkens 

met vijff hondert gulden te mogen verminderen en aflossen, mits daarvan vooraf als voorschr. tijdelijke 

denunciatie word gedaan. Voor welke capitale summa en daarop te verlopen interesse comparanten 

verbinden haere personen, gerede en ongerede goederen egeene uitgesondert en specialijk daar voor tot 

een gerichtelijk hypotheecq en onderpand stellen en mits desen verbinden, haar eygendoemlijke huis en 

gaarden groot circa een mudde en twee schepel gesaay het Sligtman genaamt; voorts den geheelen 

Sligtmans camp groot circa vijftien mudde gesaay, dus te samen sestien mudden en twee schepel; ende 

dan nog de hooylanden het Haverland groot twee dagwerken en het Slag groot vier dagwerken, dus samen 

ses dagwerken, alle parceelen onder Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en door 

comparanten op den 11 febr. deses jaars van sijn Hoog Wel Geb Gestr den Heere Baron van Munster Heer 

van den Surenberg Drost van het ampt Iborg is aangekoft en aan haar op heden teste prothocollo 

overgedragen ende tot betalinge dier cooppenningen dese summa mede gebruikt. Ten einde de rentheffer 

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. 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 beneficium senatus consulti vellejani en authentica si qua 

mulier, der vrouwen borgtogt verbiedende houdende haar van desen allen volkomen onderricht. S.A.L. In 

waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten eygenhandig getekent 

en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publicq 

verkopinge hebben verkoft het eerste perceel bestaande in haar eygendoemelijke vrije allodiale erve 

en goed Snellink genaamt met sijn recht en geregtigheden in de boerschap Stokkum in desen gerichte van 

Kedingen gelegen. Zijnde tiendbaar groff en smal aan den heer van Voorst tot Hagenvoorde ende 

beswaart met een uitgang aan Colmschate onder Deventer aan Tinshorst in mey betalen jaerlix te samen 

drie guldens, vier stuivers en vier penn. en aan het landrentampt van Twente met een coppele ad vier 

gulden jaerlix, gevende aan ordinaire verpondinge jaerlix 22 gl 19 st 4 penn; voorts gaat van dit erve en 

goed miskoorn, garsten, drostendiensten en wat onder huisluiden in Stokkum gewoon sijn aan diergelijke 

te geven en weegen maaken en beeke schraan te prasteren, soo en als het thans gecultiveerd, met sijn 

hooge en lage landerijen, hooy en weydegronden, behalven het land staande op den camp bij het huis en 

agtersten camp hetwelk separaat verkoft is ende dat aan ende ten erfelijken profite van Berend Snellink 

bouwman op het erve Snellink voor een summa van vijf duisent en vierhondert en tien gulden, guldens 

van 21 stuivers, vrij gelt. Dat die cooppenningen door den coper ten vollen ende te danke sijn voldaan 

ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert 

maar ook gemelde verkofte erve en goed Snellink met sijn lusten en lasten, recht en geregtigheden in 

voegen voorschr. in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits 

desen, aan ende ten erfelijken profite van den coper Berent Snellink (Kuipers) voorn. en desselfs 

huisvrouw Maria Roelvink en derselver erfgenamen. Comparantens sijn heer en vrouw constituenten 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 rechts is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick 



verwalter richter voorn. dese beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Berent Snellink (Kuipers) en desselfs huisvrouw Maria Roelvink 

marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens 

opgenomen en in goeden groven gangbaren Hollandse gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk 

schuldig te sijn aan de ed. Johannes ten Cate en desselfs huisvrouw Judith ten Cate en Hendrik ten 

Cate junior en derselver erven een capitale summa van twee duisent vijff hondert car. gulden, segge f 

2500 car. gulden, ad 20 stuivers het stuk. Met beloften deselve jaerlix te sullen en willen verrenten met 

drie gulden en tien stuivers van yeder hondert, edog de interesse binnen drie maanden nae de jaerlixe 

verschijnsdag betaalt wordende met drie gulden van yeder hondert kunnen en mogen volstaan. Sullende 

het eerste jaar rente verschenen weesen als heeden over een jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de 

dadelijke restitutie en aflosse toe. De welke aan wedersijden sal vrij staan om een half jaar voor de 

verschijnsdag reciproce te denuncieren. Als wanneer dit capitaal met die alsdan ten agteren sijnde 

interesse cost en kommervrij en sonder eenig beswaar van royement als anders binnen Almeloo in goeden 

groven gangbaren Hollandsen silver gelde aan de renthefferen of derselver erven sal moeten worden 

gerestitueert ende erlegt, gelijk ook de jaerlixe interesse binnen Almeloo te voldoen. Voor welke capitale 

summa en daarop te verlopen interesse comparanten verbinden haere personen, gerede en ongerede 

goederen egeene uitgesondert en specialijk daarvoor tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand stellen 

en mits desen verbinden, haar eygendoemelijke en onbeswaarde naevolgende vaste goederen van het 

erve Snellink als het huis met den gaarden groot 1 mudde gesaay, den kamp bij het huis 2 mudde 2 

schepel, den Klingenberg 1 mudde 1 schepel, het Leemstukke 2 mudde, de Elshof kamp 4 mudde, den 

groten Berg 2 mudde 2 schepel, den groten Winkel 2 mudde 2 schepel, dus te samen sestien mudden en 

een schepel gesaay ende dan nog een hooyland de Snellink maate genaamt groot tien dagwerken agter de 

Schipbeeke, alle parceelen onder de boerschap Stokkum in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen 

en door comparanten op den 11 februar deses jaars van den Hoog Wel Geb Gestr Heer Baron van Munster 

Heer van Surenborg Drost van het ampt Iborg aangekoft en aan haar op heeden teste prothocollo 

overgedragen en tot betaling dier cooppenningen voorschr. summa mede gebruikt. Ten einde de 

renthefferen of derselver erven haar daar aan in cas van misbetalinge, soo van capitaal als 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 en in specie mede van de 

exceptie van ongetelden gelde. Als mede de vrouw van het beneficium senatus consulti vellejani en 

authentica si qua mulier den vrouwen borgtogt verbiedende, houdende haar van desen allen volkomen 

onderricht. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten 

eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publicq 

verkopinge hebben verkoft het tweede parceel bestaande in het huis van Lammertink met het geheele 



waartal, als sijnde van het 3e parceel hier weder bijgevoegt, en gerechtigheden met het schaapschot bij 

het huis; vervolgens in landerijen als den gaarden bij het huis, de Bree groot vier mudde land met de 

groengrond daarvoor en daar de schoppe op staat, den Langen kamp groot twee mudde land en de halve 

Lammertink maate bij het Wolvegoor in het geheel groot tien dagwerken en welke met de copers van de 

andere halfscheid of vijff dagwerken sal moeten worden verdeelt; dese landerijen sijn alle tiendbaar groff 

en smal aan de diaconye van Goor waarvan egter het eene stuk tiendvrij gepretendeert word. Zijnde dat 

parceel beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie na quota der landerijen van 

het gehele erve Lammertink onder de copers te verdeelen. Voorts met het miskoorn, garsten, 

drostendiensten, weege maken, beeke schraan soo en als anderen onder Marculo gewoon sijn en dat de 

weegen van en nae de landerijen sullen gebruikt worden soo en als deselve door den bouwman gebruikt 

sijn, alle onder Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk staande en gelegen. Ende dat aan ende 

ten erfelijken profite van den tegenswoordigen meyer Hendrik Lammertink voor een summa van een 

duisent en ses hondert gulden, guldens van 21 stuivers het stuk, vrij gelt en dat die cooppenningen door 

den coper ten vollen en te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte huis, geheele waartal en 

verdere gespecificeerde landerijen en hooyland met derselver gerechtigheden in optima juris forma 

cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erfelijken profite van 

den coper Hendrik Lammertink voorn. en desselfs huisvrouw Griete Lammertink en derselver erven. 

Comparantens sijn heer en vrouw constituenten 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 rechts 

is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens den comparant predicta 

qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Lammertink en desselfs huisvrouw Griete Lammertink 

marito tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in 

goeden groven gangbaeren Hollandschen gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te 

sijn aan de ed. Johannes ten Cate en desselfs huisvrouw Judith ten Cate en Hendrik ten Cate junior 

tot Almeloo wonende en derselver erven een capitale summa van een duisent en vijff hondert car. 

gulden, segge f 1500 car. gulden, ad 20 stuivers het stuk. Met beloften deselve te sullen en willen 

verrenten voor de tijd van een jaar met drie diergelijke gulden van yeder hondert en sullende verschenen 

weesen als heeden over een jaar; als wanneer dit capitaal met het jaar interesse weder in goeden groven 

gangbaren Hollandsen silver gelde cost en kommervrij en sonder eenig beswaar van royement als anders 

binnen Almeloo aan de renthefferen of derselver erven sal moeten worden gerestitueert en de erlegt. Voor 

welke capitale summa en rente van dien en stipt nakominge allen desen comparanten verbinden haare 

personen, gerede en ongerede goederen egeene uitgesondert en specialijk daar voor tot een gerichtelijk 

hypotheecq en onderpand stellen en mits desen verbinden, haar eygendoemelijke en onbeswaarde hier 

nae gespecificeerde vaste goederen van het erve Lammertink genaamt als huis en gaardens groot 

ongeveer twee mudden 2 schepel gesaay, den Langenkamp groot twee mudden, de Bree circa groot vijff 

mudden gesaay en nog een hooyland sijnde de halfscheid van Lammertink of Enkelder maat genaamt 

groot vijf dagwerken, alle parcelen onder Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en 

door comparanten op den 11 febr. deses jaars van den Hoog Wel Geb Gestr Heer Georg Baron van 

Munster Heere van den Surenborg Drost van het ampt Iborg is aangekoft en op heden aan haar teste 

prothocollo overgedragen en tot betalinge dier cooppenningen voorschr. summa mede gebruikt. Ten einde 

den 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. Renuncierende comparanten ten dien 

einde van alle exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende en in specie mede van de 

exceptie van ongetelden gelde. Als mede de vrouw van het beneficium senatus consulti vellejani en 



authentica si qua mulier den vrouwen borgtogt verbiedende, houdende haar van desen allen volkomen 

onderricht. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten 

eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publicqe 

verkopinge hebben verkoft het derde parceel bestaande in de schoppe van Lammertink met den 

Potkamp groot ongeveer drie mudde 3 schepel, tiendbaar grof en smal sonder de halve waare als sijnde 

weder bij het van Hendrik Lammertink gekofte huis gevoegt zijnde van het erve Lammeretink beswaart; 

verder met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van de landerijen van het 

gehele erve Lammertink en waarvan en naetoe de weg sal gebruikt worden soo en als deselve door den 

bouwman gebruikt is met de verdere geregtigheden onder Marculo in desen gerichte van Kedingen 

kennelijk gelegen. Ende dat aan ende ten erflijken profite van den coperen Derk Hendrik Gorkink en 

Adolph Qwack voor een summa van seshondert en sestig guldens, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en 

dat die cooppenningen door de coperen ten vollen en te danke sijn voldaan ende betaalt. Oversulx 

comparant niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde 

verkofte schoppe met den Potkamp in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx 

doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van voorn. coperen Derk Hendrik Gorkink, desselfs 

huisvrouw Hermina Heylersigh ende Adolh Qwack en derselver erfgenamen. Comparantens sijn heer en 

vrouw constituenten 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 rechts is. S.A.L. In waerheids 

oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het vierde parceel agter het campjen groot 1 schepel 1 spind, sijnde tiendbaar en 

beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van het gehele erve en 

waarvan en naetoe de weg sal gebruikt worden soo en als deselve door den bouwman gebruikt is, met 

derselver verdere lusten en lasten ende dat aan ende ten erflijken profite van den coper Arent Rijtman voor 

een summa van taghentig gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat die cooppenningen door den 



coper ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx comparant niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte vierde parceel agter het 

campjen in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan 

ende ten erflijken profite van den coper Arent Rijtman (Schepers) voorn. en desselfs huisvrouw Maria 

Rijtman en derselver erfgenamen. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten en derselver erven 

daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het vijfde parceel tegens het campjen groot een schepel en sijnde tiendbaar en beswaard 

met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie na quota van het gehele erve met derselver 

verdere lasten en gerechtigheden en waarvan en naetoe de weg sal worden gebruikt soo en als hetselve 

door den bouwman gebruikt is. Ende dat aan ende ten erflijken profite van Gerrit Schoppen voor een 

summa van vijff en seventig gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat die cooppenningen door 

den coper ten vollen ende te danke sijn voldaan. Oversulx comparant niet alleen wegens de gelibelleerde 

cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte parceel tegens het campjen in optima juris 

forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite 

van den coper Gerrit Schoppen (Voskes) voorn. cumuxere en derselver erfgenamen. Comparanten sijn 

heer en vrouw constituenten en derselver erven daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate 

eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het sesde parceel agter Sligtmans camp groot een schepel, tiendbaar en beswaart met 

ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van het geheele erve met derselver 



verdere lasten en geregtigheden en waarvan en naetoe de weg sal worden gebruikt soo en als deselve door 

den bouwman gebruikt is. Ende dat aan ende ten erflijken profite van Berent Schuttink en wel voor de 

summa van vijff en seventig gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt. En dat die cooppenningen door 

den coper voorn. ten vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet alleen wegens 

de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte sesde parceel het Sligtmans 

camp in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende 

ten erflijken profite van den coper Berent Schuttink voorn. en desselfs huisvrouw Berentjen Kloots en 

derselver erfgenamen. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten en derselver erven daarvan 

ontervende en de 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 

beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het sevende parceel agter den Potkamp groot een schepel, sijnde tiendbaar en beswaart 

met ordinaire verpondinge en contributie nae quota van het gehele erve, met derselver verdere lasten en 

geregtigheden en waarvan en naetoe de weg sal worden gebruikt soo en als deselve door den bouwman is 

gebruikt. Ende dat aan ende ten erflijken profite van Jan Harmen Heylersigh voor een summa van vijftig 

gulden en vijff stuivers, sijnde guldens van 21 st, vrij gelt en dat die cooppenningen door den coper 

voorn. ten vollen ende te danke sijn voldaan ende betaalt. Oversulx comparant niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte sevende parceel in optima 

juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken 

profite van den coper Jan Harmen Heylersig voorn. en desselfs huisvrouw Teuntjen Vincent 

Schuitert en derselver erfgenamen. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten en derselver erven 

daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 



verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het achtste parceel agter den Papenbos groot een mudde twee schepel, sijnde tiendbaar 

en beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie na quota van het geheele erve met 

derselver verdere lasten en geregtigheden en waarvan en naetoe de weg sal worden gebruikt soo als 

deselve door den bouwman gebruikt is en dat aan en ten erflijken profite van Jan Leuvelink en dat voor 

een summa van vier hondert en tien gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat die cooppenningen 

door den coper ten vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte achtste parceel agter den 

Papenbos in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan 

ende ten erflijken profite van den coper Jan Leuvelink voorn. en desselfs huisvrouw Maria Morssink 

en derselver erfgenamen. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten en derselver erven daarvan 

ontervende en de 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 

beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 9e parceel tegens den Papenbos groot twee schepel, sijnde tiendbaar en beswaart met 

ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van het gehele erve met derselver verdere 

lasten en geregtigheden waervan en naetoe de weg sal worden gebruikt soo en als deselve door den 

bouwman gebruikt is en dat aan en ten erfelijke profite van Jan Brinkers en dat voor een summa van 

een hondert gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat die cooppenningen door den coper ten vollen 

ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet alleen wegens de gelibelleerde 

cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte 9e parceel tegen den Papenbos in optima 

juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken 

profite van den coper Jan Brinkers voorn. derselver erfgenamen. Comparanten sijn heer en vrouw 

constituenten en derselver erven daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent 

en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 



hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 10e parceel het stuk tegens de Bree groot een schepel en een en een half spint, sijnde 

vrij en allodiaal egter beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van 

het gehele erve, met derselver verdere lusten en lasten, recht en geregtigheden en waarvan en naetoe de 

weg sal gebruikt worden soo en als deselve door den bouwman gebruikt is ende dat aan ende ten erflijken 

profite van Adam Jabbinga voor een summa van een hondert ses en veertig gulden, guldens van 21 

stuivers, vrij gelt en dat die cooppenningen door den coper ten vollen ende te danke sijn voldaan en 

betaalt. Oversulx comparant niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar 

ook gemelde verkofte 10e parceel in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx 

doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van den coper Adam Jabbinga voorn. en derselver 

erfgenamen. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten en derselver erven daarvan ontervende en de 

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 beneffens den 

comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 11e parceel het stukke voor het Campken groot drie schepel sijnde vrij en allodiaal 

edog beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van het geheele erve 

met derselver verdere lasten en geregtigheden en waervan en naetoe de weg sal worden gebruikt soo en als 

deselve door den bouwman gebruikt ende dat aan ende ten erflijken profite van Arent Rijtman voor een 

summa van drie hondert en tien gulden, guldens van 21 stuiver, vrij gelt en dat die cooppenningen door 

den coper ten vollen ende te danke sijn voldaan ende betaalt. Oversulx comparant niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte 11e parceel in optima juris 

forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite 

van den coper Arent Rijtman (Schepers) voorn. en derselver huisvrouw Maria Rijtman en derselver 

erven. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten en derselver erven daarvan ontervende en de 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 beneffens den 

comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 



Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 12e parceel het Campken groot rijkelijke een mudde, sijnde vrij en allodiaal edog 

beswaart met ordinare en extraordinaire verpondinge en contributie na quota van het geheele erve met 

derselver verdere lasten en gerechtigheden en waarvan en naetoe de weg sal gebruikt worden soo en als 

deselve door den bouwman gebruikt is ende dat aan ende ten erflijken profite van Hendrik Bussink voor 

een summa van vier hondert gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat die cooppenningen door 

den coper ten vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte 12e parceel het Kampken in 

optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende ten 

erflijken profite van den coper Hendrik Bussink voorn. en desselfs huisvrouw Jenneken Sanderman 

en derselver erfgenamen. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten en derselver erven daarvan 

ontervende en de 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 

beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 13e parceel het Lange Stukke groot een mudde en een schepel, sijnde vrij en 

allodiaal edog beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van het 

geheele erve met derselver verdere lasten en geregtigheden en waarvan en naetoe de weg sal worden 

gebruikt soo en als deselve door den bouwman gebruikt is ende dat aan ende ten erflijken profite van Jan 

Loos voor een summa van vijff hondert en vijftien gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat die 

cooppenningen door den coper ten vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet 

alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte 13e parceel 

het Lange Stukke in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits 

desen, aan ende ten erflijken profite van den coper Jan Loos voorn. en desselfs huisvrouw Janna 

Berentsen en derselver erfgenamen. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten en derselver erven 

daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 14e parceel het Ronde Stukke groot drie schepel sijnde tiendbaar en beswaart met 

ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van het geheele erve met derselver 

verdere lasten en geregtigheden en waarvan en naetoe de weg sal worden gebruikt soo en als deselve door 

den bouwman gebruikt is ende dat aan ende ten erflijken profite van Adolph Qwack voor een summa van 

twee hondert en negentig gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat die cooppenningen door den 

coper ten vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte 14e parceel het Ronde Stukke 

in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende ten 

erflijken profite van den coper Adolph Qwack voorn. en derselver erven. Comparanten sijn heer en 

vrouw constituenten en derselver erven daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 15e parceel het Bree Stukke groot een mudde vrij en allodiaal edog beswaart met 

ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van het geheele erve met derselver 

verdere lasten en geregtigheden en waarvan en naetoe de weg sal worden gebruikt soo en als deselve door 

den bouwman gebruikt is ende dat aan ende ten erflijken profite van Berent Dijkink voor een summa van 

drie hondert en taggentig gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat de cooppenningen door den 

coper ten vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte 15e parceel het Bree Stukke 

in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende ten 

erflijken profite van den coper Berent Dijkink voorn. en desselfs huisvrouw Janna Keys en derselver 

erven. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten en derselver erven daarvan ontervende en de 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 beneffens den 

comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 



Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 16e parceel tegens den Potkamp groot een mudde 2 schepel, sijnde vrij en allodiaal 

edog beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van het geheele erve 

met derselver verdere lasten en geregtigheden en waarvan en naetoe de weg sal worden gebruikt soo en als 

deselve door den bouwman gebruikt is ende dat aan ende ten erflijken profite van Harmen Berentsen voor 

een summa van vijf hondert en twee en dartig gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat de 

cooppenningen door den coper ten vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet 

alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte 16e parceel 

tegens den Potkamp in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits 

desen, aan ende ten erflijken profite van den coper Harmen Berentsen voorn. en desselfs huisvrouw 

Aleida Lunsink en derselver erven. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten en derselver erven 

daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

  

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 17e parceel achter den Potkamp groot 2 schepel tusschen Loo Jans landen, sijnde 

vrij en allodiaal edog beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van 

het geheele erve met derselver verdere lasten en geregtigheden en waarvan en naetoe de weg sal worden 

gebruikt soo en als deselve door den bouwman gebruikt is ende dat aan ende ten erflijken profite van Jan 

Harmen Snel voor een summa van hondert en vijftig gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat de 

cooppenningen door den coper ten vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet 

alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte 17e parceel 

agter den Potkamp tusschen Loo Jans landen in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, 

sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van den coper Jan Harmen Snel voorn. en 

desselfs huisvrouw Henrica Overwennink en derselver erven. Comparanten sijn heer en vrouw 

constituenten en derselver erven daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent 

en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 18e parceel agter den Potkamp groot 2 schepel tussen Sligtmans en Boelink, sijnde 

vrij en allodiaal edog beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van 

het geheele erve met derselver verdere lasten en geregtigheden en waarvan en naetoe de weg sal worden 

gebruikt soo en als deselve door den bouwman gebruikt is ende dat aan ende ten erflijken profite van 

Teunis Heetbroek voor een summa van hondert en taggentig gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt 

en dat de cooppenningen door den coper ten vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx 

comparant niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde 

verkofte 18e parceel agter den Potkamp tusschen Sligtmans en Boelink in optima juris forma cedeert, 

transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van den coper 

Teunis Hietbroek voorn. en derselver erven. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten en derselver 

erven daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 19e parceel bij den Papenbos groot 1 schepel 1 spint, sijnde vrij en allodiaal edog 

beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van het geheele erve met 

derselver verdere lasten en geregtigheden en waarvan en naetoe de weg sal worden gebruikt soo en als 

deselve door den bouwman gebruikt is ende dat aan ende ten erflijken profite van Hendrik Lammertink 

voor een summa van hondert drie en vijftig gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat de 

cooppenningen door den coper ten vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet 

alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte 19e parceel 



bij den Papenbos in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits 

desen, aan ende ten erflijken profite van den coper Hendrik Lammertink en desselfs huisvrouw Griete 

Lammertink en derselver erven. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten en derselver erven 

daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 20e parceel de Veenebree groot ongeveer een mudde, sijnde vrij en allodiaal edog 

beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van het geheele erve met 

derselver verdere lasten en geregtigheden en waarvan en naetoe de weg sal worden gebruikt soo en als 

deselve door den bouwman gebruikt is ende dat aan ende ten erflijken profite van Jan Harmen Heylersigh 

voor een summa van drie hondert en tien gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat de 

cooppenningen door den coper ten vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet 

alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte 20e parceel 

de Veenebree in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, 

aan ende ten erflijken profite van den coper Jan Harmen Heylersigh voorn. en desselfs huisvrouw 

Teuntjen Vincent Schuitert en derselver erven. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten en 

derselver erven daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 21e parceel het Esch stukke in den Markeler Es groot een schepel en 2 spint de 

Watertelge genaamt, sijnde vrij en allodiaal edog beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge 

en contributie nae quota van het geheele erve met derselver verdere lasten en geregtigheden en waarvan en 



naetoe de weg sal worden gebruikt soo en als deselve door den bouwman gebruikt is ende dat aan ende ten 

erflijken profite van Jan Groot Leuvelink voor een summa van hondert seven en vijftig gulden, guldens 

van 21 stuivers, vrij gelt en dat de cooppenningen door den coper ten vollen ende te danke sijn voldaan en 

betaalt. Oversulx comparant niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar 

ook gemelde verkofte 21e parceel het Esch stukke in den Markeler Es groot een schepel en 2 spint de 

Watertelge genaamt in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits 

desen, aan ende ten erflijken profite van den coper Jan Groot Leuvelink (Siggink) voorn. en desselfs 

huisvrouw Jenneken Leuvelink (Ovink) en derselver erven. Comparanten sijn heer en vrouw 

constituenten en derselver erven daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent 

en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 22e parceel het Splinter stuk groot een mudde, sijnde vrij en allodiaal edog beswaart 

met ordinaire verpondinge en contributie nae quota van het geheele erve met derselver verdere lasten en 

geregtigheden en waarvan en naetoe de weg sal worden gebruikt soo en als deselve door den bouwman 

gebruikt is ende dat aan ende ten erflijken profite van Jan Harmen Snel voor een summa van vier 

hondert en vijftig gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat de cooppenningen door den coper ten 

vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet alleen wegens de gelibelleerde 

cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte 22e parceel het Splinter stuk in optima juris 

forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite 

van den coper Jan Harmen Snel en desselfs huisvrouw Hendrica Overwennink en derselver erven. 

Comparanten sijn heer en vrouw constituenten en derselver erven daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta 

qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 



constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 23e parceel een gaarden bij Roesink groot een schepel en 2 spint, sijnde vrij en 

allodiaal edog beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van het 

geheele erve met derselver verdere lasten en geregtigheden en waarvan en naetoe de weg sal worden 

gebruikt soo en als deselve door den bouwman gebruikt is ende dat aan ende ten erflijken profite van 

Hendrik Roesink voor een summa van hondert en twaalf gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en 

dat de cooppenningen door den coper ten vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx 

comparant niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde 

verkofte 23e parceel den gaarden bij Roesink in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, 

sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van den coper Hendrik Roesink en desselfs 

huisvrouw Willemken Sandermans en derselver erven. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten 

en derselver erven daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 24e parceel de Hogte en Boilman genaamt groot een mudde en 3 schepel, sijnde vrij 

en allodiaal edog beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van het 

geheele erve met derselver verdere lasten en geregtigheden en waarvan en naetoe de weg sal worden 

gebruikt soo en als deselve door den bouwman gebruikt is ende dat aan ende ten erflijken profite van Derk 

Ovink voor een summa van ses hondert gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat de 

cooppenningen door den coper ten vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet 

alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte 24e parceel 

de Hogte en Boilman in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits 

desen, aan ende ten erflijken profite van den coper Derk Ovink (Breukink) voorn. en desselfs 

huisvrouw Hendrikjen Wissink en derselver erven. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten en 

derselver erven daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 



Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 26e parceel bestaande in vijf dagwerken hooyland waarvan de andere halfscheid 5 

dagwerk bij het huis gelegt sijn onder de copers gelijk gemeld te verdeelen, sijnde vrij en allodiaal edog 

beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van het geheele erve met 

derselver verdere lusten en lasten ende waarvan en naetoe de weg sal worden gebruikt soo en als deselve 

door den bouwman gebruikt is ende dat aan ende ten erflijken profite van Jan Harmen Snel voor een 

summa van drie hondert gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat de cooppenningen door den 

coper ten vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte 26e parceel invoegen 

voorschr. in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan 

ende ten erflijken profite van den coper Jan Harmen Snel en desselfs huisvrouw Henrica 

Everwennink en derselver erven. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten en derselver erven 

daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 27e parceel bestaande in het Haverland groot 2 dagwerk, sijnde vrij en allodiaal 

edog beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van het geheele erve 

met derselver verdere lusten en lasten ende waarvan en naetoe de weg sal worden gebruikt soo en als 

deselve door den bouwman gebruikt is ende dat aan ende ten erflijken profite van Hendrik Lammertink 

voor een summa van vijff hondert ses en negentig gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat de 

cooppenningen door den coper ten vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet 

alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte 27e parceel 

bestaande in het Haverland in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en 

mits desen, aan ende ten erflijken profite van den coper Hendrik Lammertink en desselfs huisvrouw 

Griete Lammertink en derselver erven. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten en derselver erven 

daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 



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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 28e parceel bestaande in het Slag groot 5 dagwerk, sijnde vrij en allodiaal edog 

beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van het geheele erve met 

derselver verdere lusten en lasten ende waarvan en naetoe de weg sal worden gebruikt soo en als deselve 

door den bouwman gebruikt is ende dat aan ende ten erflijken profite van Jan Nijlant voor een summa 

van ses hondert en twintig gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat de cooppenningen door den 

coper ten vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte 28e parceel bestaande in het 

Slag in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende 

ten erflijken profite van den coper Jan Nijlant voorn. en desselfs huisvrouw Jenneken Baan en 

derselver erven. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten en derselver erven daarvan ontervende en 

de 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 beneffens den 

comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 29e parceel bestaande in de Drosten maate groot 2 dagwerk, sijnde vrij en 

allodiaal edog beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van het 

geheele erve met derselver verdere lusten en lasten ende waarvan en naetoe de weg sal worden gebruikt 

soo en als deselve door den bouwman gebruikt is ende dat aan ende ten erflijken profite van Schoppen 

Egbert voor een summa van hondert en vijftig gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat de 

cooppenningen door den coper ten vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet 

alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte 29e parceel 

bestaande in de Drosten maate in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in 

en mits desen, aan ende ten erflijken profite van den coper Schoppen Egbert (Kappen) en desselfs 

huisvrouw Dina Bungelers (Kevelham) en derselver erven. Comparanten sijn heer en vrouw 

constituenten en derselver erven daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent 

en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge uit het erve en goed Lammertink onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen, 

hebben verkoft het 30e parceel sijnde 4 dagwerk hooyland de Deelen genaamt, sijnde vrij en allodiaal 

edog beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae quota van het geheele erve 

met derselver verdere lusten en lasten ende waarvan en naetoe de weg sal worden gebruikt soo en als 

deselve door den bouwman gebruikt is ende dat aan ende ten erflijken profite van Harmen Poel voor een 

summa van vier hondert en tien gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat de cooppenningen door 

den coper ten vollen ende te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte 30e parceel sijnde 4 dagwerk 

hooyland de Deelen in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits 

desen, aan ende ten erflijken profite van den coper Harmen Poel voorn. en desselfs huisvrouw Geertjen 

Weerds en derselver erven. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten en derselver erven daarvan 

ontervende en de 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 

beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge van de landerijen bij Clossert in gebruik onder Marculo in desen gerichte van Kedingen 

gelegen, hebben verkoft het 1e parceel sijnde de halfscheid van een stuk land groot in sijn geheel 

twee mudde en een schepel genaamt voor den Kusbelt agter den gemelden door de coperen in egale 

portien te verdelen, sijnde tiendbaar grof en smal aan de diaconie van Goor en sal de weg over het voorste 

aan het agterste moeten gaan; voorts beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en contributie 

onder de copers van dese landerijen nae quota de lasten te dragen en gedogen dat de weg van het eene stuk 

over het ander is gaande en daar op niet gevoeglijk voor de gemene wegen kunnen komen, immers soo als 

Clossert deselver gebruikt heeft en met derselver verdere lusten en lasten, recht en gerechtigheden. Ende 

dat aan en ter erflijken profite van Jan Clossert voor een summa van tweehondert en tagchentig gulden, 

guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat die cooppenningen door den coper ten vollen ende te danke 



waeren voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen 

ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte 1e parceel de halfscheid van een mudde land voor den 

Kusbelt genaamt, invoegen voorschr. in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx 

doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van den coper Jan Klossert voorn. en desselfs 

huisvrouw Aeltjen Krooshoop en derselver erfgenamen. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten 

en derselver erven daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge van de landerijen bij Clossert in gebruik onder Marculo in desen gerichte van Kedingen 

gelegen, hebben verkoft het 2e parceel bestaande in de wederhelfte van het stuk land, beginnende van 

voren gerekent bij het hekke met den coper van de andere halfscheid onder haaren egaale portien te 

verdelen, zijnde tiendbaar grof en smal aan de dyaconie van Goor en beswaart met ordinaire en 

extraordinaire verpondinge en contributie onder de copers van dese landerijen nae grote der lasten te 

dragen; voorts gedogen dat de weg van het eene stuk over het ander gaat voor daar op niet gevoeglijk van 

de gemene wegen kunnen komen, immers soo als Closters deselve gebruikt heeft en andere lusten en 

lasten, recht en gerechtigheden. Ende ten erflijken profite van den coper Jan Klossert voorn. voor een 

summa van twee hondert vijff en veertig gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat die 

cooppenningen den coper ten vollen ende te danke waeren voldaan en betaalt. Oversulx comparanten niet 

alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert, maar ook gemelde verkofte 2e parceel 

bestaande in de wederhelfte van het stuk voor den Kusbelt genaamt, in optima juris forma cedeert, 

transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan en ten erflijken profite van den coper Jan 

Cusbelt voorn. en desselfs huisvrouw Aeltjen Krooshoop en derselver erfgenamen. Comparanten sijn 

heer en vrouw constituenten en derselver erven daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate 

eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 



transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge van de landerijen bij Clossert in gebruik onder Marculo in desen gerichte van Kedingen 

gelegen, hebben verkoft het 3e parceel bestaande in het stuk den Peggen genaamt groot 3 schepel 

zijnde tiendbaar grof en smal aan de diaconye van Goor; voorts beswaart met ordinaire en extraordinaire 

verpondinge en contributie door de copers van dese landerijen nae quota de lasten te dragen, voorts 

gedogen dat de weg voor soo verre daarop niet gevoeglijk van de gemene weegen kunnen komen van uit 

het eene stuk over het ander gaan, immers soo als Clossert deselve gebruikt heeft en verdere lusten en 

lasten, recht en gerechtigheden. Ende dat aan en ten erflijken profite van den coper Jan Klossert voor een 

summa van twee hondert en taggentig gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat die 

cooppenningen den coper ten vollen ende te danke waeren voldaan en betaalt. Oversulx comparanten niet 

alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert, maar ook gemelde verkofte 3e parceel 

bestaande in het stuk den Peggen genaamt, in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, 

sulx doende in en mits desen, aan en ten erflijken profite van den coper Jan Cusbelt voorn. en desselfs 

huisvrouw Aeltjen Krooshoop en derselver erfgenamen. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten 

en derselver erven daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge van de landerijen bij Clossert in gebruik onder Marculo in desen gerichte van Kedingen 

gelegen, hebben verkoft het 4e parceel bestaande in het Grote stuk groot een mudde en 2 schepel. 

Zijnde tiendbaar grof en smal aan de dyaconye van Goor; voorts beswaart met ordinaire en extraordinaire 

verpondinge en contributie onder de copers van dese landerijen nae quota de lasten te dragen en gedogen 

dat de weg van het eene stuk over het ander gaat, voor soo verre daar op niet gevoeglijk van de gemeene 

wegen kunnen komen, immers soo als Clossert deselve gebruikt heeft en met derselver verdere lusten en 

lasten, recht en gerechtigheden. Ende dat aan ende ten erflijken profite van Jan Clossert voor een summa 

van vijff hondert gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat de cooppenningen door door den coper 

ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert, maar ook gemelde verkofte 4e parceel bestaande in het 

Groote stukke invoegen voorschr. in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx 

doende in en mits desen, aan en ten erflijken profite van den coper Jan Cusbelt voorn. en desselfs 

huisvrouw Aeltjen Krooshoop en derselver erfgenamen. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten 

en derselver erven daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 



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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak in qualiteit als volmagtiger van den Hoog 

Wel Geboren Gestrengen Heer Georg Herman Hendrik Baron van Munster Drost van het ampt 

Iborg en desselfs vrouw Gemalinne de Hoog Wel Geboren Vrouw Eleonora Elisabeth Helene Sophie 

Baronnesse van Grosluft tot Lehdenborg, respective heer en vrouw van Surenborg, luid procuratie 

op den 11 augusti deses jaars 1763 van het Overgograven gerichte der stad Osnabruck op comparant ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen van waerden erkent ende ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert ende verklaarde hij comparant dat welgemelde sijn heer en vrouw 

constituenten op de 11 februar deses jaars 1763 volgens conditien daarvan opgericht bij publycq 

verkopinge van de landerijen bij Clossert in gebruik onder Marculo in desen gerichte van Kedingen 

gelegen, hebben verkoft het 5e parceel het stuk op den Belt genaamt groot 3 schepel. Zijnde tiendbaar 

grof en smal aan de dyaconye van Goor; voorts beswaart met ordinaire en extraordinaire verpondinge en 

contributie onder de copers van dese landerijen nae quota de lasten te dragen en gedogen dat de weg van 

het eene stuk over het ander gaat, voor soo verre daar op niet gevoeglijk van de gemeene wegen kunnen 

komen, immers soo als Clossert deselve gebruikt heeft en met derselver verdere lusten en lasten, recht en 

gerechtigheden. Ende dat aan ende ten erflijken profite van Jan Clossert voor een summa van hondert en 

negentig gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat de cooppenningen door door den coper ten 

vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert, maar ook gemelde verkofte 5e parceel bestaande in het 

Groote stukke invoegen voorschr. in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx 

doende in en mits desen, aan en ten erflijken profite van den coper Jan Cusbelt voorn. en desselfs 

huisvrouw Aeltjen Krooshoop en derselver erfgenamen. Comparanten sijn heer en vrouw constituenten 

en derselver erven daarvan ontervende en de 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 beneffens den comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 20 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Sligtman en desselfs huisvrouw Jenneken Nijenampsen marito 

tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden in een onverbrekelijken erfcoop 

verkoft te hebben Reint Heetlant nu Hogenbrammen en desselfs huisvrouw Derkjen Hogenbrummen in de 

Nettelhorst wonende haar eygen toebehorende vrije en allodiale, exempt heeren lasten, hooyland het 

Slag genaamt groot ongeveer drie dagwerken bij Broek Gerrits huis in de markte van Stokkum onder 

desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat voor een summa van vier hondert car. gulden 

vrij gelt en welke cooppenningen door de coperen gemeld aan comparanten ten vollen sijn voldaan ende 

betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert, 

maar ook gemelde verkofte hooyland het Slag genaamt met sijn lusten en lasten, recht en gerechtigheden 

in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan en ten 

erflijken profite van den coperen Reint Heetland nu Hogenbrummen en desselfs huisvrouw Derkjen 

Hogenbrummen voorn. en derselver erfgenamen. Comparanten haar en derselver erfgenamen daarvan 

ontervende en de 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 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 27 augusti 1763. 

 



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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Sligtman en desselfs huisvrouw Jenneken Nijenampsen marito 

tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden in een onverbrekelijken erfcoop uit 

hun eygen toebehorende en van den Hoog Wel Geb Gestr Heer Georg Herman Hendrik Baron van 

Monster Heere van Surenborg aangekofte en op den 20 deser teste prothocollo aan haar overgedragen 

vrije en allodiale,, exempt heeren lasten, erve ende goed Sligtman onder Marculo in desen gerichte van 

Kedingen gelegen, verkoft te hebben aan Berent Rosedom en desselfs huisvrouw Gerritjen Huiskes een 

parceel land de Kranenbree genaamt groot ongeveer een mudde gesaay met derselver lusten en lasten, 

recht en gerechtigheden tusschen de landen van Jan Harmen Heylersigh en Stoffer Kloots in den Dorper 

esch onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen. En dat voor een summa van vijff hondert 

en vijff en dertig gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat die cooppenningen door de coperen aan 

haar comparanten ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen 

wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert, maar ook gemelde parceel land de Kranenbree 

in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan en ten 

erflijken profite van den coperen Berent Rosedom en desselfs huisvrouw Gerritjen Huiskes voorn. en 

derselver erfgenamen. 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 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 27 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Sligtman en desselfs huisvrouw Jenneken Nijenampsen marito 

tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden in een onverbrekelijken erfcoop uit 

hun eygen toebehorende en van den Hoog Wel Geb Gestr Heer Georg Herman Hendrik Baron van 

Monster Heere van Surenborg aangekofte en op den 20 deser teste prothocollo aan haar overgedragen 

vrije en allodiale, exempt heeren lasten, erve ende goed Sligtman onder Marculo in desen gerichte van 

Kedingen gelegen, verkoft te hebben aan Waander Lucas en desselfs huisvrouw Gerritjen Lucas een stuk 

land bij het Loos boomken genaamt groot ongeveer een half mudde gesaay tusschen de landen van 

Thijman en Hiddink in den Noord esch met derselver lusten en lasten, recht en gerechtigheden onder 

Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor een summa van twee hondert en 

dartig gulden, guldens van 21 stuivers, vrij gelt en dat die cooppenningen door de coperen aan haar 

comparanten ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen 

wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert, maar ook gemelde verkofte stuk land in 

optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan en ten 

erflijken profite van den coperen Waander Lucas (Bussink) en desselfs huisvrouw Gerritjen Lucas en 

derselver erfgenamen. Comparanten haar en derselver erfgenamen daarvan ontervende en de 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 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 27 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Sligtman en desselfs huisvrouw Jenneken Nijenampsen marito 



tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden in een onverbrekelijken erfcoop uit 

hun eygen toebehorende en van den Hoog Wel Geb Gestr Heer Georg Herman Hendrik Baron van 

Monster Heere van Surenborg aangekofte en op den 20 deser teste prothocollo aan haar overgedragen 

vrije en allodiale, exempt heeren lasten, erve ende goed Sligtman onder Marculo in desen gerichte van 

Kedingen gelegen, verkoft te hebben aan Berent Schottink en desselfs huisvrouw Berentjen Kloots een 

stuk land den Voetpat genaamt groot ongeveer een half mudde gesaay met derselver lusten en lasten, 

recht en gerechtigheden tusschen de landen van Cuipers en Albert Meyers in den Noord esch onder 

Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor een summa van hondert en 

negentig gulden vrij gelt en dat die cooppenningen ook door de coperen aan haar ten vollen ende te danke 

waeren voldaan en betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten 

vollen quiteren maar ook gemelde verkofte stuk land den Voetpat genaamt in optima juris forma cederen, 

transporteren en overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van de coperen 

Berent Schottink en desselfs huisvrouw Berentjen Kloots en derselver erfgenamen. Comparanten haar en 

derselver erfgenamen daarvan ontervende en de 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 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 27 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Sligtman en desselfs huisvrouw Jenneken Nijenampsen marito 

tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden in een onverbrekelijken erfcoop uit 

hun eygen toebehorende en van den Hoog Wel Geb Gestr Heer Georg Herman Hendrik Baron van 

Monster Heere van Surenborg aangekofte en op den 20 deser teste prothocollo aan haar overgedragen 

vrije en allodiale, exempt heeren lasten, erve ende goed Sligtman onder Marculo in desen gerichte van 

Kedingen gelegen, verkoft te hebben aan Hendrik Brinkmans en desselfs huisvrouw Willemken 

Leusman een stuk land groot ongeveer een twee schepel met derselver lusten en lasten, tusschen de 

landen van Boelink en Albert Meyers in den Noord esch onder Marculo in desen gerichte van Kedingen 

kennelijk gelegen. En dat voor een summa van een hondert en seven en negentig gulden vrij gelt en dat 

die cooppenningen ook door de coperen aan haar ten vollen ende te danke waeren voldaan en betaalt. 

Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar ook 

gemelde verkofte stuk land in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen, sulx doende in en 

mits desen, aan ende ten erflijken profite van de coperen Hendrik Brinkmans en desselfs huisvrouw 

Willemken Leusman en derselver erfgenamen. Comparanten haar en derselver erfgenamen daarvan 

ontervende en de 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 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 27 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Sligtman en desselfs huisvrouw Jenneken Nijenampsen marito 

tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden in een onverbrekelijken erfcoop uit 

hun eygen toebehorende en van den Hoog Wel Geb Gestr Heer Georg Herman Hendrik Baron van 

Monster Heere van Surenborg aangekofte en op den 20 deser teste prothocollo aan haar overgedragen 

vrije en allodiale, exempt heeren lasten, erve ende goed Sligtman onder Marculo in desen gerichte van 



Kedingen gelegen, verkoft te hebben aan (zijn buurman) Gerrit Kistemaker en desselfs huisvrouw 

Hendrikjen Loink een stukjen land groot ongeveer een schepel gesaay tussen de landen van coperen 

en Cuiper aan de Heurne onder Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor 

een summa van ses en negentig gulden vrij gelt en dat die cooppenningen ook door de coperen aan haar 

ten vollen ende te danke waeren voldaan en betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte stukjen land met derselver 

lusten en lasten, in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen, sulx doende in en mits desen, 

aan ende ten erflijken profite van de coperen Gerrit Kistemaker en desselfs huisvrouw Hendrikjen Loink 

en derselver erfgenamen. Comparanten haar en derselver erfgenamen daarvan ontervende en de 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 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 27 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Sligtman en desselfs huisvrouw Jenneken Nijenampsen marito 

tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden in een onverbrekelijken erfcoop uit 

hun eygen toebehorende en van den Hoog Wel Geb Gestr Heer Georg Herman Hendrik Baron van 

Monster Heere van Surenborg aangekofte en op den 20 deser teste prothocollo aan haar overgedragen 

vrije en allodiale, exempt heeren lasten, erve ende goed Sligtman onder Marculo in desen gerichte van 

Kedingen gelegen, verkoft te hebben aan Egbert ter Worse (Nijmeyer) in Harke wonende ongeveer vier 

dagwerken hooyland de Deele genaamt tusschen de Deele van Lonink en Dijkink in het Markelerbroek 

onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor een summa van vijff hondert gulden 

vrij gelt en dat die cooppenningen ook door de coperen aan haar ten vollen ende te danke waeren voldaan 

en betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren 

maar ook gemelde verkofte ongeveer vier dagwerken hooyland de Deele genaamt met derselver lusten en 

lasten, recht en geregtigheden, in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen, sulx doende in 

en mits desen, aan ende ten erflijken profite van de coper Egbert te Worse voorn. en derselver 

erfgenamen. Comparanten haar en derselver erfgenamen daarvan ontervende en de de coper 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 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 27 augusti 1763. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn  Hendrik Kloeken (Landevaar) en desselfs huisvrouw Geesken 

Juurlink marito tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens 

opgenomen en in goeden gangbaren Hollandsen gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk 

schuldig te weesen aan Jan Meyer en desselfs huisvrouw Hendrina voor den Boom en derselver 

erfgenamen een capitale summa van twee hondert car. gulden, segge f 200 car. gulden, ad 20 stuivers 

het stuk. Met beloften om dit capitaal jaerlix en alle jaar te sullen en willen verrenten met drie diergelijke 

gulden van yeder hondert en sal het eerste jaar interesse verschenen wesen op Kerstmis sijnde den 25 

december 1764 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten 

wedersijden sal vrij staan ten allen tijde te mogen geschieden mits de opsage daar van een half jaar voor 

de jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer voorgem. capitaal met die alsdan ten agteren zijnde 



interesse in een onverdeelde summa aan handen van de renthefferen of derselver erven sal moeten worden 

gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale summa en daarop te verlopen interesse comparanten 

verbinden haar en derselver erfgenamen personen, gerede en ongerede goederen egeene uitgesondert en 

specialijk daarvoor tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand stellen en mits desen verbinden haar 

eygen toebehorende drie dagwerken hooyland het Haverland genaamt tusschen Bussinks Haar sijnde 

bouwland en Cuipers hooyland agter het Keppels onder Marculo in desen gerichte van Kedingen 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. 

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 beneffens Gerrit van Ommen als door comparanten schrijvens onervaren en 

geen zegel gebruikende sijnde, in judicio versocht en gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te 

zegelen, getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 10 october 1763. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is Jan Schreurs. De welke bekende ende verklaerde op den 8 februar deses 

jaars 1763 volgens coopbrief daarvan opgericht, verkoft te hebben aan Gerrit en Jenneken Effink 

ehelieden sijn eygen toebehorende vrije en allodiale, exempt met heeren lasten beswaarde, stukjen 

bouwland het Schepels stukke genaamt met de zuider zijde naast Gelkink en noord sijde naast Rierink 

haar landen in de markte van Stokkum in de Stokkemer esch onder desen gerichte van Kedingen kennelijk 

gelegen. En dat voor een summa van een hondert gulden vrij gelt, welke door de coperen aan hem ten 

vollen waeren voldaan en betaalt. Oversulx niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen 

quiteert maar ook gemelde verkofte stukjen land met sijn lusten en lasten in optima juris forma cedeert, 

transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erfelijken profite van de coperen 

voorn. en derselver erfgenamen. Comparanten hem en sijn erfgenamen daarvan ontervende en de 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 eygenhandig 

getekent en gesegelt gelijk de comparanten schrijven onervaren en geen zegel gebruikende zijnde, dese 

mede eygenhandig heeft getekent en door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor hem 

gesegelt. 

Actum Goor den 1 november 1763. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Klosters en desselfs huisvrouw Aeltjen Krooshoop marito tutore 

tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden volgens coopbrief in dato den 26 februar 

deses jaars 1763 daervan opgericht in een onverbrekelijken erfcoop verkoft te hebben aan (sijn buurman) 

Hermanus Dockhooren en desselfs huisvrouw Christine te Lintele haar eygen toebehorende vrije en 

allodiale huissteede met de eene sijde langs het huis en hoff van Jan Harmen Heylersigh en aan de andere 

sijde langs het huis van den coper Hermanus Dockhooren met den grond aan den boveneinde liggende; 

voorts met het eene einde aan de heeren straat en met den anderen einde gelijk den hoff van gemelde 

Heylersigh en die andere kant soo verre dat het secreet van den coper Dockhooren daar mede ingesloten 

is, binnen Marculo onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor een summa van 

hondert gulden vrij gelt welke aan comparanten ten vollen waeren voldaan en betaalt. Oversulx 

dieswegens bij desen niet alleen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte huissteede in optima juris 

forma cederen, transporteren en overdragen aan ende ten erflijken profite van de coperen Hermanus 

Dockhooren en desselfs huisvrouw Christine te Lintele en derselver erven. Comparanten haar en erven 

daarvan ontervende en de 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 dese getekent en gesegelt gelijk de comparanten dese ook mede hebben getekent edog geen cachet 

hebbende door mij verwalter richter op hun versoek mede voor haar gesegelt. 

Actum Goor den 1 november 1763. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Klosters en desselfs huisvrouw Aeltjen Krooshoop marito tutore 

tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden gangbaren 

Hollandsen gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te wesen aan Harmanus 

Dockhooren en desselfs huisvrouw Christine te Lintele en derselver erven: 1. een capitale summa van 

ses hondert car. gulden genegotieert den 1 may, 2. een capitale summa van agt hondert gulden 

genegotieert den 18 augusti beide deses jaars 1763, dus te samen een summa van een duisent en 

vierhondert car. gulden ad 20 stuivers het stukke, segge f 1400 car. gulden. Met beloften om dit capitaal 

jaerlix te sullen en willen verrenten met drie gulden en tien stuivers van yeder hondert, edog de interesse 

jaerlix een half jaar na de verschijnsdag betaalt wordende met drie gulden van yeder hondert sullen 

kunnen en mogen volstaan. Sullende het eerste jaar interesse van het capitaal ad ses hondert gulden 

verschenen wesen op primo may en van het capitaal ad agt hondert gulden op den 18 augusti 1764 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 half jaer voor de jaerlixe 

verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer het vermelde 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. Voor welke opgemelde capitalen en daarop te verlopen interessen comparanten 

verbinden hare personen, gerede en ongerede goederen egeene uitgesondert en specialijk daar voor tot een 

gerichtelijk hypotheecq en onderpand stellen en mits desen verbinden: 1. een stuk land groot twee 

mudde en een schepel genaamt voor den Kusbelt, 2. een stuk land den Peggen genaamt groot drie 

schepel, 3. een stuk land het Groote stukke genaamt groot een mudde en twee schepel, 4. een stuk 

land het stuk op den Belt genaamt groot drie schepel, alle tiendbaar grof en smal aan de diaconye van 

Goor en onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen en door comparanten van den Hoog Wel 

Geb Gestr Heere Baron van Munster Heere van Surenberg was aengekoft en op den 20 augusti deses jaars 

teste prothocollo aan hen overgedragen. Ten einde de renthefferen in cas van misbetalinge, soo van 

capitaal als interesse, 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 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, 

edog geen cachet hebbende door mij verwalter richter op derselver versoek mede voor haar gesegelt. 

Actum Goor den 1 november 1763. 

 

Copia 

Ik Conraad Muntz in der tijd richter van Haexbergen certificere bij desen dat voor mij en ceurnoten 

Hendrik Ramaker en Gerrit Steenberg persoonlijk erschenen is den heer Derk te Linteloo Hzn., 

bekennende en verklarende in de beste en bestendigste forma regtens geconstitueert en volmagtig gemaakt 

te hebben soo als dede bij deser de ed. Conraad ter Swaak, ten einde uit sijn name voor hem te verschijnen 

voor het weled. gerichte van Kedingen te verschijnen en aldaar sijn een vierde part aan de soogenaamde 

Hiddink, Lovelink en Wiegmans broeken onder Markulo gelegen der wijse als sijn weled. dat een 

vierde part van voorschr. broeken beseten heeft, met sijn lusten en lasten en waarvan bekende den eersten 

met den laatsten cooppenning bij de acte van aankoop de dato den 21 maart deses jaars bedongen, voldaan 

en betaald ware te cederen en over te dragen aan Berent ten Zijthoff wonende te Goor en sullende het 

selve van die waarde erkennen of sulx door sijn weled. in persoon geschiet ware. In kennis der waarheid 

hebbe ick richter dese getekent en gesegelt. 



Haexbergen den 3 nov. 1763. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaake in qualiteit als gevolmagtigde van de heer 

Derk te Linteloo Hzn. luid acte van procuratie op den 3 deser maand november 1763 voor de weled. heer 

Conraad Muntz richter van Haexbergen en ceurnoten op sijn ed. ad hune actum debite gepasseert, alhier 

vertoont, gelesen, van waarden erkent ende ten prothocolle van transporten deses gerichts geregistreert. 

Uit kragte van welke hij comparant bekende ende verklaarde dat den heer constituent op den 21 maart 

deses jaars 1763 volgens coopbrief daar van opgercht heeft verkoft aan Berent ten Zijthoff sijn een 

vierde part aan de soogenaamde Hiddink, Lovelink en Wiegmans broeken, der wijse als sijn ed. dat 

een vierde part aan voornoemde broeken tegenswoordig besit met sijn lusten en lasten onder Marculo in 

desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En sulx voor een summa van twee duisent en vijff en 

twintig gulden vrij gelt en dat die cooppenningen door den coper aan opgemelde heer Derk te Linteloo 

Hzn. ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx comparant namens meergemelde 

heer constituent niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert, maar ook gemelde 

verkofte een vierde part van de soogenaamde Hiddink, Lovelink en Wiegmans broeken invoegen 

voorschr., in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx diende in en mits desen, aan 

ende ten erflijken profite van den coper Berent ten Zijthoff voorm. en desselfs huisvrouw Janna ter Weele 

en derselver erven. Comparant den heer constituent verkoper en derselver erven daarvan ontervende ende 

de coperen gemeld en derselver erven daar wederom aen ervende 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 beneffens den 

comparant predicta qualitate eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 5 november 1763. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Gerrit Jan Welmers binnen de stad Goor wonende. De welke 

bekende ende verklaerde nae voorgegane verkoop en coop voor een summa van een hondert en vijftig 

car. gulden vrij gelt bij hem comparant ten vollen ende te danke ontfangen in optima juris forma te 

cederen, te transporteren ende over te dragen, sulx doende in en mits desen, desselfs eygen toebehorende 

uitgang uit het erve ende goed Dambrink genaamt in het carspel van Goor onder desen gerichte van 

Kedingen gelegen en wel van een mudde rogge jaerlix en dat aan ende te erfelijken profite van den heere 

coper den Hoog Wel Geb Jan Frits Baron van Hoevell Heer van Hekeren en derselver erven. 

Comparant hem en derselver erven van gemelde verkofte jaerlixe uitgang ontervende ende den heer coper 

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 beneffens den comparant 

eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 11 november 1763. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Arent Sligtman en desselfs huisvrouw Grietjen Nijenampsen marito 

tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 26 maart deses jaars 1763 

volgens coopbrief daarvan opgericht verkoft te hebben aan Willem Schrijver en desselfs huisvrouw 

Hendrine Rietmans en derselver erfgenamen haar eygen toebehorende vrije en allodiale tiende met 

sijn onderhorige landerijen wat namen ook mogen hebben, den Schrijvers tiende genaamt soo en in 

diervoegen als de comparanten denselven van ouds hebben gehad, beseten en aangevaart onder Marculo in 

desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor een summa van een duisent seven hondert 



twaalf gulden en tien stuivers, segge f 1712-10, vrij gelt en dat die cooppenningen door den coperen aan 

haar comparanten ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen 

wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte tiende den 

Schrijvers tiende genaamt invoegen voorschr. in optima juris forma cederen, transporteren ende 

overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van de coperen Willem Schrijver 

en deesselfs huisvrouw Hendrina Rijtmans voorn. en derselver erfgenamen. Comparant haar en derselver 

erven daarvan ontervende ende den 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 de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 11 november 1763. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Schoppen (Kappen) Egbert en desselfs huisvrouw Dina Bungelers 

marito tutore in de boerschap Beusbergen wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens 

opgenomen en in goeden gangbaren gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te weesen 

aan Jan Ebbers en derselver erfgenamen een capitaele summa van een hondert en vijftig car. gulden, 

segge f 150, ad 20 stuiver het stuk. Met beloften om gemelde hondert en vijftig gulden jaerlix te sullen en 

willen verrenten met vijff diergelijke gulden en sal het eerste jaar interesse verschenen weesen op primo 

may 1764 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe en die ten 

wedersijden gereserveert blijft mits daarvan een half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag opsage worde 

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 gerestitueert ende 

erlegt. Voor welke capitaele summa en daarop te verlopen interesse comparanten verbinden haare 

personen, gerede en ongerede goederen egeene uitgesondert en specialijk daar voor tot een gerichtelijk 

hypotheecq en onderpand stellen en mits desen verbinden haar eygen toebehorende en van den HW Geb 

Gestr Heer Baron van Munster tot Suirenborg aangekoft en tot welkers betalinge dese penningen gebruikt, 

vrije en allodiale hooymaate de Drosten maate genaamt groot twee dagwerken bijlangs de Bolxbeeke 

onder Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de rentheffer of derselver 

erfgenamen 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 en in specie mede van de exceptie van 

ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese beneffens den heer 

proc. Christoffel Hulsken, als door comparanten schrijven onervaren en geen zegel gebruikende sijnde in 

judicio versogt en gequalificeert voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 15 november 1763. 

 

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 van Ommen en Jannes Bloemendal persoonlijk 

gecompareert ende erschenen sijn Jan Harmen Snel en desselfs huisvrouw Henrica Everwennink 

marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden voor een summa van drie 

hondert een en vijftig car. gulden vrij gelt bij haar comparanten, ingevolge coopbrief in dato den 10 

maart laastleden daarvan opgericht, ten vollen ende te danke ontfangen in optima juris forma verkoft te 

hebben, te cederen, te transporteren ende over te dragen, sulx doende in en mits desen, haar eygen 

toebehorende vijff dagwerken hooyland zijnde de halfscheid van de soogenaamde Lammertink 

maate bij het Wolvegoor onder Marculo in desen gerichte van Kedingen gelegen en waarvan de andere 

halfscheid ad vijff dagwerken Hendrik Lammertink sijn toebehorende en alnog onverdeelt, soo en in 

diervoegen als deselve op den 11 februar deses jaars van den Hoog Wel Geb Gestr Heere Baron van 

Munster Heere van Suirenberg uit het erve en goed Lammertink hebben aangekoft ende op den 20 augusti 

deses jaars 1763 aan haar teste prothocollo overgedragen sijn. Ende dat aan ende ten erflijken profite van 



de coperen Hendrik Sligtman of Wijmerink en desselfs huisvrouw Aeltjen Boelink en derselver 

erfgenamen. Comparanten haar en 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 beneffens de comparanten eygenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 29 november 1763. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Sligtman of Wijmerink en desselfs huisvrouw Aeltjen 

Boelink marito tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen 

en in goeden gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te weesen 

aan juffr. Catharina Maria Box vrouw van Daniel de Rooy en derselver erven een capitale summa 

van agthondert car. gulden, segge f 800, ad 20 stuivers het stuk. Met beloften om dit capitaal jaerlix te 

sullen en willen verrenten met vier diergelijke gulden van yeder hondert, edog de interesse jaerlix binnen 

een maand nae de jaerlixe verschijnsdag betaalt wordende, met drie gulden en tien stuivers van yeder 

hondert sullen kunnen en mogen volstaan. Sullende 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 sal vrij staan alle jaar te mogen geschieden mits daarvan een half jaar voor den verschijnsdag 

opsage gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde interesse in een 

onverdeelde summa op de eerste verschijnsdag aan handen van de renthefferse of derselver erven sal 

moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitaele summa en daarop te verlopen interesse 

comparanten in optima juris forma verbinden haere personen, gerede en ongerede goederen egeene 

uitgesondert en specialijk daarvoor tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand stellen en mits desen 

verbinden 1. haar eygen toebehorende stuk land den Wijmerink gaarden genaamt groot ongeveer vier 

schepel gesaay met den groengrond daarbij gehorende, mitsgaders het daarop staande huis met derselver 

recht en geregtigheden, 2. vijf dagwerken hooyland sijnde de halfscheid van de soogenaamde 

Lammertink maate bij het Wolvegoor waarvan de andere halfscheid ad vijf dagwerken Hendrik 

Lammertink sijn toebehorende en door comparanten van Jan Harmen Snel aangekoft en op heeden aan 

haar teste prothocollo overgedragen en tot betalinge dier cooppenningen dit capitaal mede gebruikt en 

beyde parceelen onder Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de 

renthefferse of derselver erven in cas van misbetalinge, soo van capitaal als interesse, 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 en in specie mede van de exceptie 

van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese beneffens de 

comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 29 november 1763. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Berent Snellink (Kuipers) en desselfs huisvrouw Maria Roelvink 

marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden uit hun eygen 

toebehorende erve en goed Snellink genaamt verkoft te hebben aan Jan Hesselink (Klosters) en desselfs 

huisvrouw Hermina Hesselink een stuk bouwland de Middelbree genaamt sijnde tiendbaar met 

derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden zuidwaarts naast Peters en noordwaards naast Lubbers 

land in den Stokkumer esch markte van Stokkum en onder desen gerichte van Kedingen kennelijk 

gelegen. En dat voor een summa van een hondert en sestien car. gulden vrij gelt en dat die 

cooppenningen door de coperen aan comparanten ten vollen ende te danke sijn voldaan ende betaalt. 

Oversulx comparanten 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 erflijken profite van de coperen Jan Hesselink en desselfs huisvrouw 

Hermina Hesselink voorn. en derselver erfgenamen. Comparanten hun en haar 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 beneffens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 11 december 1763. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Berent Snellink (Kuipers) en desselfs huisvrouw Maria Roelvink 

marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden uit hun eygen 

toebehorende erve en goed Snellink genaamt verkoft te hebben aan Gerrit (Wansink) en Trine Kremers 

eheluiden een hooymate met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden oostwaards naast Dijkink 

en westwaards naast Roelvinks maate in het Stokkumerbroek onder de markte van Stokkum in desen 

gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor een summa van twee hondert car. gulden vrij 

gelt. En dat die cooppenningen door de coperen aan comparanten ten vollen ende te danke sijn voldaen 

ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren 

maar ook gemelde verkofte hooymate in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen, sulx 

doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van de coperen Gerrit en Trine Kremers eheluiden 

voorn. en derselver erfgenamen. Comparanten hun en haar 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 beneffens de 

comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 15 december 1763. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Berent Snellink (Kuipers) en desselfs huisvrouw Maria Roelvink 

marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden uit hun eygen 

toebehorende erve en goed Snellink genaamt verkoft te hebben aan Derk Sligman (Barendsen) en 

desselfs huisvrouw Anneken (Krooshoop) een stukjen bouwland sijnde tiendbaar met derselver lusten 

en lasten recht en geregtigheden oostwaards langs Alink kamp en zuidwaards naast Roelvink land in de 

soogenaamde Woort markte van Stokkum in deser gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en dat voor 

een summa van taggentigh car. gulden vrij gelt. En dat die cooppenningen door de coperen aan 

comparanten ten vollen ende te danke sijn voldaen ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens 

de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte stukjen bouwland in 

optima juris forma cederen, transporteren en overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten 

erflijken profite van de coperen Derk Sligman en desselfs huisvrouw Anneken voorn. en derselver 

erfgenamen. Comparanten hun en haar 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 beneffens de comparanten 

eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 15 december 1763. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Berent Snellink (Kuipers) en desselfs huisvrouw Maria Roelvink 

marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden uit hun eygen 



toebehorende erve en goed Snellink genaamt verkoft te hebben aan Henrica Overbeeke een stuk 

bouwland den Langen Akker genaamt, sijnde tiendbaar met derselver lusten en lasten, recht en 

geregtigheden zuidwaards naast Kremers en noordwaards naast Ryrink land in den Stokkemer esch markte 

van Stokkum onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor een summa van vijff 

hondert en vijff car. gulden vrij gelt en dat die cooppenningen door de coperse aan comparanten ten 

vollen ende te danke sijn voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde 

cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte stuk land in optima juris forma cederen, 

transporteren en overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van de coperse 

Henrica Overbeeke voorn. en derselver erfgenamen. Comparanten hun en haar erfgenamen daarvan 

ontervende ende de coperse 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 beneffens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 15 december 1763. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Berent Snellink (Kuipers) en desselfs huisvrouw Maria Roelvink 

marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden uit hun eygen 

toebehorende erve en goed Snellink genaamt verkoft te hebben aan Lammert ten Bos een stuk bouwland 

agter Kooyers kamp genaamt zijnde tiendbaar met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden 

oostwaards naast Mensink en westwaards naast Roelvink land in den Stokkemer esch markte van 

Stokkum onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen, en dat voor een summa van twee 

hondert en vijff en seventig car. gulden vrij gelt. En dat die cooppenningen door de coper aan 

comparanten ten vollen ende te danke sijn voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten 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 erflijken 

profite van den coper Lammert ten Bos voorn. en derselver erfgenamen. Comparanten hun en haar 

erfgenamen daarvan ontervende ende de coper 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 beneffens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 15 december 1763. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Berent Snellink (Kuipers) en desselfs huisvrouw Maria Roelvink 

marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden uit hun eygen 

toebehorende erve en goed Snellink genaamt verkoft te hebben aan Albert Peters (Vruwink) een stuk 

bouwland zijnde tiendbaar oostwaards langs de Loesteege en westwaards langs Hilbert en Lubbers land 

met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden in de markte van Stokkum in de Stokkumer esch 

onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en dat voor een summa van vier hondert car. 

gulden vrij gelt en dat die cooppenningen door den coper aan haar comparanten ten vollen ende te danke 

sijn voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten 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 erflijken profite van den coper Albert Peters 

voorn. en derselver erfgenamen. Comparanten hun en haar erfgenamen daarvan ontervende ende de coper 

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 beneffens de 

comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 



Actum Goor den 15 december 1763. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Berent Snellink (Kuipers) en desselfs huisvrouw Maria Roelvink 

marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden uit hun eygen 

toebehorende erve en goed Snellink genaamt in een stedigen en vasten erfcoop verkoft te hebben een 

hooyland het Slag genaamt zijnde tiendbaar aan de Bolxbeeke oostwaards naast de Hogte en westwaards 

naast Lubbers slag en dan nog een stuk bouwland den Ham genaamt oostwaards naast Leetink land en 

westwaards naast Morsink Roeland in den Stokkumer esch en sulx met derselver lusten en lasten, recht en 

geregtigheden in de markte van Stokkum onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En sulx 

aan de weduwe Aeltjen Leetink (-Roelvink) te samen voor een summa van een duisent en een hondert 

car. gulden vrij gelt en dat die cooppenningen door de coperse aan haar comparanten ten vollen ende te 

danke waeren voldaan en betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde 

cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte hooyland het Slag genaamt en stuk 

bouwland den Ham genaamt invoegen voorschr. in optima juris forma cederen, transporteren en 

overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van de coperse de weduwe Aeltjen 

Leetink voorn. en derselver erfgenamen. Comparanten hun en haar erfgenamen daarvan ontervende ende 

de coperse 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 

beneffens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 15 december 1763. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Berent Snellink (Kuipers) en desselfs huisvrouw Maria Roelvink 

marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden uit hun eygen 

toebehorende erve en goed Snellink genaamt verkoft te hebben aan Jan Willemers (Welmer) en desselfs 

huisvrouw Willemken (Kloots) een stuk bouwland den Kleynen Berg genaamt zijnde tiendbaar met 

derselver lusten en lasten, recht en gerechtigheden zuidwaarts naast Roelvink en noordwaards naast 

Hoestink landen in den Stokkumer esch markte van Stokkum in desen gerichte van Kedingen kennelijk 

gelegen. En dat voor een summa van ses hondert car. gulden vrij gelt en dat die cooppenningen door de 

coperen aan comparanten ten vollen ende te danke waeren voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten 

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 erflijken profite van de coperen Jan en Willemken Willemers ehelieden voorn. en derselver 

erfgenamen. Comparanten hun en haar 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 beneffens de comparanten 

eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 15 december 1763. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Berent Snellink (Kuipers) en desselfs huisvrouw Maria Roelvink 

marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden uit hun eygen 

toebehorende erve en goed Snellink genaamt verkoft te hebben aan Hendrik Hanses en desselfs 

huisvrouw Maria Hanses twee stukjes bouwland zijnde tiendbaar met derselver lusten en lasten, recht 

en geregtigheden, het eene zuidwaards langs Leetink kamp, noordwaards langs Lubbers kamp, het ander 



genaamt den Steenbeld zuidwaards naast Jolinks en noordwaards naast Wennink landen, beyde in de 

markte van Stokkum in de Stokkumer esch in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en dat te 

samen voor een summa van twee hondert en twee car. gulden vrij gelt. Dat die cooppenningen door de 

coperen aan comparanten ten vollen ende te danke sijn voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten niet 

alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte twee stukjes 

bouwland in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen, sulx doende in en mits desen, aan 

ende ten erflijken profite van de coperen Hendrik Hanses en desselfs huisvrouw Maria Hanses voorn. en 

derselver erfgenamen. Comparanten hun en haar 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 beneffens de 

comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 15 december 1763. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Berent Snellink (Kuipers) en desselfs huisvrouw Maria Roelvink 

marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden uit hun eygen 

toebehorende erve en goed Snellink genaamt verkoft te hebben aan Jan Hendrik Siggers en desselfs 

huisvrouw Hendrina Siggers (Scholthof) een stuk bouwland het Olde Kampken genaamt zijnde 

tiendbaar met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden, oostwaards aan Alink kamp, zuidwaards 

langs Hoevink land in den Stokkumer esch markte van Stokkum en onder desen gerichte van Kedingen 

kennelijk gelegen en dat voor een summa van drie hondert gulden vrij gelt. En dat die cooppenningen 

door de coperen aan comparanten ten vollen ende te danke sijn voldaan ende betaalt. Oversulx 

comparanten 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 erflijken profite van de coperen Jan Hendrik Siggers en desselfs huisvrouw Hendrina 

Siggers voorn. en derselver erfgenamen. Comparanten hun en haar 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 

beneffens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 15 december 1763. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen Adolph Qwack custos en schoolmeester tot Marculo. De welke 

bekenden ende verklaerde wegens opgenomen en in goeden gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan de weled. vrouw Alida ten Brink weduwe van 

wijlen den weled. gestr. heere overste Christoffel IJssel een derselver erfgenamen een capitale summa 

van agt hondert car. gulden, segge f 800, ad 20 stuivers het stuk. Met beloften om dit capitaal jaerlix en 

alle jaar te sullen en willen verrenten met drie diergelijke gulden van yeder hondert en sal het eerste jaar 

interesse verschenen weesen op den 14 augusti deses jaars 1764 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 

mevrouw renthefferse of derselver erven sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale 

summa en daarop te verlopen interesse comparant verbint sijn persoon, gerede en ongerede goederen 

egeene uitgesondert en tot een speciaal hypotheecq en onderpand daarvoor stellende en mits desen 

verbindende sijn eygen toebehorende nae volgende landerijen als 1. den Halven Potkamp ruim twee 

mudde gesaay, 2. het soogenaamde Ronde stuk groot drie schepel gesaay tusschen de landen van Kuipers 



en Lomans in den Noordesch, 3. een stukjen land langs de Boomsteege in het dorp van Marculo met daar 

agter gelegen te samen groot twee schepel gesaay; voorgemelde drie parcelen onder de markte Marculo en 

dan nog 4. een stukjen land groot drie schepel gesaay tusschen de landen van Jan Hendrik Lodewijk en 

Harmen Fockers bij den Koekkoek in de markte van Stokkum alle onder desen gerichte van Kedingen 

kennelijk gelegen. Ten einde de vrouw renthefferse of derselver erven in cas van misbetalinge, soo van 

capitaal als interessen, 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 beneffens den comparant eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 29 maart 1764. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Derk Hendrik Gorkink en desslfs huisvrouw Harmina Heylersig 

marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden voor een summa van drie 

hondert car. 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, haer eygen 

toebehorende land en hooyland het Coeversbroek genaamd met derselver lusten en lasten, recht en 

geretigheden onder Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aan ende ten 

erflijken profite van de coperen Gerrit Tijmans en desselfs huisvrouw Jenneken Schreurs en derselver 

erven en wel soo en in soo verre als sij coperen hetselve tot hier toe in pagt en gebruik hebben gehad. 

Comparanten haar en derselver erven daarvan ontervende ende de coperen Gerrit Tijmans en dessselfs 

huisvrouw Jenneken Schreurs voorn. 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 

beneffens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 26 april 1764. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Gerrit Tijmans en desselfs huisvrouw Jenneken Schreurs marito 

tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden 

gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan den weled. 

heer Francois de Wolf en vrouw Aleida Dumbar ehelieden op den huise Westervlier wonende en 

derselver erven een capitaele summa van drie hondert car. gulden, segge f 300, ad 20 stuivers het stuk. 

Met beloften om dit capitaal jaerlix te sullen en willen verrenten met vier diergelijke gulden van yeder 

hondert, edog de interesse binnen een maand nae de jaerlixe verschijnsdag betaalt wordende met drie 

gulden en vijftien stuivers van yeder hondert sullen kunnen volstaan. Sullende het eerste jaar interesse 

verschenen sijn op primo may 1765 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en 

aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveerd 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 heer en vrouw 

rentheffersen of derselver erven sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitaal en daar 

op te verlopen interesse comparanten verbinden haere personen, gerede en ongerede goederen egeene 

uitgesondert en speciaal daarvoor tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand stellen en mits desen 

verbinden haer eygen toebehorende en op heeden aan haar door Derk Hendrik Gorkink overgedragen teste 

prothocollo land en hooyland het Coeversbroek genaamt met derselver recht en gerechtigheden onder 

Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en tot betalinge dier cooppenningen dit 

capitaal gebruikt. Ten einde de heer en vrouw 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 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 dese beneffens Derk Hendrik Gorkink als door comparanten in judicio versocht en 

gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 26 april 1764. 

 

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 Jalink en Jan Kraeyenvelt persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Derk Hendrik Gorkink en desslfs huisvrouw Harmina Heylersig 

marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden voor een summa van een 

hondert en tien car. gulden vrij gelt bij haar ten vollen ende te danke ontfangen in optima juris forma 

verkoft, gecedeert ende getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, aan den coper Adam 

Jabbinga en derselver erven haar eygen toebehorende stuk land het Nieuwe land genaamt met 

derselver lusten en lasten, tusschen de landen van Jan Harmen Snel en Jan Lodeweges in de markte van 

Harke onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Comparanten haar en erfgenamen daarvan 

ontervende ende de coper met derselver 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 

beneffens comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 26 april 1764. 

 

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 Jalink en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Berent Vossebelt en desselfs huisvrouw Hendrikjen Oonks marito 

tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden 

gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Jan Roesink 

en desselfs huisvrouw Lutgert Berentsen op de Schipbeeke wonende en derselver erven een capitale 

summa van vier hondert en vijftig car. gulden, segge f 450, ad 20 stuivers het stuk. Met beloften om dit 

capitaal jaerlix te sullen en willen verrenten met drie gulden en vijff stuivers van yeder hondert; sullende 

het eerste jaer interesse verschenen weesen op Kerstmis deses jaars 1764 en soo continueren van jaar tot 

jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden sal vrij staan alle jaar te kunnen en 

mogen geschieden mits de opsage daarvan een half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. Als 

wanneer voorschr. capitaal ad vier hondert en vijftig gulden met die alsdan ten agteren sijnde interesse op 

de eerstkomende verschijnsdag aan handen van de renthefferen of derselver erven in een onverdeelde 

summa sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitaele summa en daarop te verlopen 

interesse comparanten verbinden haere personen, gerede en ongerede goederen egeen uitgesondert en 

speciaal daar voor tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand stellen en mits desen verbinden, haar 

eygen toebehorende plaatsjen den Vossebelt genaamt met het daarop staande getimmer, saay en 

hooyland, ap en dependentien van dien onder Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen 

gelegen. Ten einde de renthefferen of derselver erven in cas van 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 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 4 maey 1764. 

 

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 Jalink en Tobias van Ommen persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Roelofsen Houwboer en Derkjen Kobbe eheluiden marito 

tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden ingevolge coopbrief in 



dato den 30 october 1763 daarvan opgericht verkoft te hebben aan Hendrik Ikkink haar eygen 

toebehorende vrije en allodiale en sonder beswaar van eenige heeren lasten, hooyland de Halve Koese 

genaamt, groot ongeveer een en een half dagwerk aan de Bolksbeeke tusschen de soogenaamde Blaarde 

maate en Vruwink slag in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. 

En dat voor een summa van drie hondert en twintig car. gulden vrij gelt en dat die cooppenningen door 

den coper aan haar comparanten 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 den Halve Koese, soo volgens missive van den heer Hendrik ten Hengel in dato den 3 

deser maand may uit de versettinge op den 20 aug. 1760 door comparanten ten profite van sijn weled. 

moeder F. ten Hengel gepasseert is ontslagen en vrij gelaten, in optima juris forma cederen, transporteren 

ende overdragen, sulx doende in en mits desen, aen ende ten erflijken profite van den coper Hendrik 

Ikkink voorn. en derselver erven. Comparanten haar en erfgenamen daarvan ontervende ende de coper 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, edog geen cachet hebbende door mij verwalter richter op derselver 

versoek mede voor haar gesegelt. 

Actum Goor den 8 maey 1764. 

 

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 Jalink en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Klein Aaftink en desselfs huisvrouw Jenneken Swoferink 

marito tutore in de boerschap Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen 

en in goeden gangbaren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen 

aan Dijk Arent onder Rijssen wonende en derselver erfgenamen een capitale summa van ses hondert 

en vijftig car. gulden, segge f 650, ad 20 stuiver het stuk. Met beloften om dit capitaal tot de dadelijke 

aflosse toe ten welken ende de opsage ten wedersijden sal vrij staan mits een half jaar voor de 

verschijnsdag gedaan worde, te verrenten met drie gulden en vijff stuivers van yeder hondert waarvan het 

eerste jaar rente sal verschenen wesen op den eersten may 1765 en soo vervolgens van jaar tot jaar. Voor 

welke capitale summa en daarop te verlopen interesse comparanten verbinden haere personen, gerede en 

ongerede goederen egeen uitgesondert en verders daarvoor tot een speciaal hypotheecq en onderpand 

stellende en mits desen verbindende haer eygendoemelijke huis en gaarden met het meeken daaragter 

het Kleine Aaftink genaamt in de boerschap Elsen staande en gelegen. Benevens een stukke land het 

Roesen land genaamt groot ses schepel gesaay tusschen de landen van Roesen en de Teemker in den 

Elsener esch; voorts nog een hooymaate den Bisschop genaamt groot twee dagwerken tusschen de maaten 

van Wolters en Mensink bij het Verdriet in het Elsenerbroek, alle in de markte van Elsen onder desen 

gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En sulx ten einde sig de rentheffer of derselver erfgenamen haar 

aan voorschr. onderpanden in cas van misbetalinge, soo van capitaal als 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 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 23 may 1764. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Weevers (Altink) en desselfs huisvrouw Janna 

Meenderink marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens 

opgenomen en in goeden gangbaren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig 

te sijn aan den weled. heer Francois de Wolf en desselfs vrouw ehelieden Aleida Dumbar en hun erven 



een capitale summa van twee hondert en vijftig car. gulden, segge f 250, ad 20 st. het stuk. Met 

beloften om dit capitaal jaerlix en alle jaar te sullen en willen verrenten met vier diergelijke gulden van het 

hondert, edog de jaerlixe interesse binnen twee maanden nae de verschijnsdag betaalt wordende met drie 

gulden en vijftien stuivers van het hondert sullen kunnen en mogen volstaan. Sullende het eerste jaar 

interesse verschenen wesen als heden over een jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke 

retitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveert blijft mits de opsage daarvan een half jaar voor de 

jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer voorschr. captaal met die alsdan ten agteren sijnde 

interesse in een onverdeelde summaaan handen van dee heer en vrouw renthefferen of hun erven sal 

moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke opgemelde capitaal en daarop te verlopen interesse 

comparanten ten besten nae rechte verbinden haare personen, gerede en ongerede goederen egeene 

uitgesondert en specialijk daar voor tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand stellen en mits desen 

verbinden haar eygen toebehorende vrije en allodiale twee stukken land te samen groot ongeveer tien 

schepel gesaay bij elkanderen, tusschen de landen van Hendrik Oinks en Gerrit Greven in de 

soogenaamde Koekkoek in de markte van Stokkum onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen, 

ten einde de heer en vrouw renthefferen of hun erven in cas van misbetalinge, soo van capitaal als 

interessen, 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 en in specie mede van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde 

hebbe ick verwalter richter voorn. dese beneffens Gerrit ten Zijthoff, als door comparanten schrijven 

onervaren en geen zegel gebruikende sijnde in judicio gequalificeert voor haar te tekenen en te segelen, 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 2 juny 1764. 

 

Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt 

deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Willem Goedkoop en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is Jan Pongers. De welke bekende en verklaerde om sonderlinge redenen 

hem daartoe manende uit vrije en onbedwongen wille in optima juris forma te cederen, te transporteren 

ende over te dragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van desselfs nigte 

Janna Pongers weduwe van wijlen Derk Truikes en derselver kinderen en erfgenamen. 1. een acte van 

verband in dato den 16 may 1750 groot hondert gulden, te verrenten met twee gulden en vijftien stuivers 

jaerlix ten laste van Aaltjen Nijhuis door Harmen Nijmeyer als eygenaar van deselve op den 12 may 1753 

aan comparant gerichtlijk overgedragen en gecedeert. 2. een acte van versettinge in dato den 16 januar 

1758 groot twee hondert car. gulden te verrenten jaerlix met twee gulden en tien stuivers van het hondert 

ten laste van Aaltjen Pongers weduwe van wijlen Berent Passchers in Stokkum. 3. een capitaal groot 

hondert gulden en interesse van dien jaerlix drie gulden ten laste van comparants broeder Plas Gerrit een 

desselfs vrouw Maria. Ende laatstelijk 4. nog vijftig gulden in contante penningen, makende dus te 

samen een summa van vierhondert en vijftig gulden met en onder dese expresse conditie nogtans dat sij 

Janna Pongers weduwe van wijlen Derk Truckes voorn. en derselver kinderen en erfgenamen daartegens 

wederom verpligt en gehouden sullen sijn en blijven hem comparant den tijd sijnes levens in eeten, 

drinken en kledinge ordentelijk te verplegen ende te onderhouden en de te sterven komende ook 

ordentelijk en nae behoren ter aerde te doen besteden. Voorts voor desen alle tot sijn securiteit te stellen 

genoegsamen borge of verband in haar gaarden ten einde comparant ingevalle hij het voorschr. onderhoud 

onvermoedelijk niet nae genoegen mogte genieten en bekomen en dus van het Pongers plaatsjen nae 

elders moeten vertrekken en dus aan hem die gecedeerde vier hondert en vijftig gulden sullen moeten 

wedergeven. Wordende sig daar aan in cas van misbetalinge van voorschr. capitaal ten allen tijde cost en 

schadeloos te kunnen en mogen verhalen en dese voorn. liberale gifte revoceren. Hier op erschenen Janna 

Pongers wed. van wijlen Derk Truikes geassisteert met Jan Meenderink als haar verkoren en in actum 

gerichtlijk toegelaten mombair verklarende die voornoemde door haar oom Jan Pongers gedane liberale 

gifte met dankbaarheid, soo voor haar selfs, haare kinderen en erfgenamen niet alleen te accepteren maar 

ook dat die daarbij door hem bedongen conditie punctuelijk en in allen deele sal worden agtervolgt en nae 

gekomen. Daar voor tot derselver securiteit verbindende haar en derselver kinderen en erfgenamen 



personen, gerede en ongerede goederen egeene uitgesondert en specialijk daar voor tot een gerichtelijk 

onderpand stellende en mits desen verbindende haar en haar kinderen eygen toebehorende gaarden groot 

ongeveer twee schepel gesaay aan het huis het Pongers genaamt met den eenen einde aan de gemeene weg 

en anderen einde aan Wissink land onder Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten 

einde meergemelde haar oom Jan Pongers ingevalle onvermoedelijk aan sijn voorbedongen conditie niet 

mogte worden voldaan ende nae elders mogte verhuisen daar aan voorn. vier hondert en vijftig gulden 

wederom cost 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 beneffens Hendrik Jalink als door comparanten gequalificeert sijnde voor 

haar alle te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt. 

Actum op het Pongers onder Marculo den 8 juny 1764. 

 

Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt 

deses dat voor mij en ceurnoten de welke waeren Willem Goedkoop en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Albert Peters (Fruwing) en Jenne Drieses (ter Riet) weduw van 

wijlen Derk Drieses geassisteert met Albert Peters als mombaer in desen, voorts Gerrit Kistemaker als 

lasthebbende van Jan te Rijt als erfgenaam van wijlen Harmen te Rijt. De welke bekenden ende 

verklaerden, volgens coopbrief in dato den 12 april deses jaars daarvan opgericht, voor een summa van 

een hondert en vijff en dartig car. gulden bij haar comparanten ten vollen ende te dankkkke ontfangen 

in optima juris forma verkoft, te cederen, te transporteren ende over te dragen, sulx doende in en mits 

desen, haar eygen toebehorende en van Arent te Rijt aangeerfde stukjen land tusschen den gemeenen 

weg en de landen onder het erve Sikkink of Tijmans gehorende soo en als is uitgebaakt in den Noord esch 

onder Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aan ende ten erfelijken profite 

van den coper Tonis Tijmans (Kloeken of ter Riet) en desselfs huisvrouw Derkjen Tijmans en 

derselver erfgenamen. Comparanten haar en derselver principalen voorn. en derselver erven daarvan 

ontervende ende de coperen gemeld en derselver 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 getekent en gesegelt gelijk de comparanten, de eerste voor haar selfs ende de laatste in sijn voorschr. 

qualiteit, dese ook mede hebben getekent, edog geen cachet hebbende door mij verwalter richter op hun 

versoek mede voor haar gesegelt. 

Actum Goor den 28 juny 1764. 

 

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 Huiskes en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Berent Lodeweges en desselfs huisvrouw Hermina Beltmans marito 

tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden voor een summa van vijff en 

negentig car. gulden vrij gelt bij haar comparanten ten vollen ende te danke ontfangen in optima juris 

forma verkoft, te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen, haar eygen 

toebehorende stukjen land het Nieuwe land genaamt tusschen de landen van Derk Hendrik Gorkink en 

Geradus ten Dam onder Harke in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aan ende ten 

erflijken profite van de coperen Harmen Vedders en desselfs huisvrouw Jenneken Roelofs en derselver 

erfgenamen. Comparanten haar en derselver erfgenamen daarvan ontervende en de coperen gemeld en 

derselver 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 neffens Hendrik Jalink als door 

comparanten in judicio versocht en gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 2 july 1764. 

 

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 Jalink en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Tonis Tijmans (Ter Riet) en desselfs huisvrouw Derkjen Tijmans 

marito tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in 

goeden gangbaren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan 

juffrouw Antonetta Wernens tot Deventer wonende en derselver erven een capitale summa van een 

hondert car. gulden, segge f 100, ad 20 stuivers het stuk. Met beloften om dit capitaal jaerlix te sullen en 

willen verrenten met vier diergelijke gulden. Sullende het eerste jaar interesse verschenen weesen op den 

23 juny 1765 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten 

wedersijden gereserveert blijft alle jaar te mogen geschieden mits de opsage daarvan 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 juffrouw renthefferse of derselver erven 

sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Tot pracyse nakominge van desen allen comparanten 

verbinden haare personen, gerede en ongerede goederen egeen uitgesondert en tot een speciaal hypotheecq 

en onderpand stellen en mits desen verbinden haar eygen toebehorende stukjen land van de 

erfgenaamen van Arent te Rijt aangekoft en op den 28 juny laastleden teste prothocollo aan haar 

overgedragen en tot betalinge dier cooppenningen voorschr. capitaal worde gebruikt en gelegen aan de 

gemeene weg en Tijmans landen in den Noord esch onder Marculo in desen gerichte van Kedingen 

kennelijk gelegen. Ten einde de juffrouw rentheffersche of erven haar daar aan in cas van misbetalinge, 

soo van capitaal als interesse, ten allen tijde cost en schadeloos sal kunnen en mogen verhalen. 

Renuntierende de 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 neffens de comparanten eygenhandigen getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 5 july 1764. 

 

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 Donkelman en Peter ten Pierik persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is Tonnes ten Broekhuis tot Gelselaar wonende. De welke bekende ende 

verklaerde wegens opgenomen en in goeden gangbaren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk 

schuldig te sijn aan desselfs broeder Hendrik ten Broekhuis mede in Gelselaar wonende, een capitale 

summa van agt hondert car. gulden, segge f 800, ad 20 stuivers het stuk. Met beloften om dit capitaal 

jaerlix en alle jaar te sullen en willen verrenten met drie gulden en tien stuivers van yeder hondert. 

Sullende het eerste jaar interesse verschenen wesen op St. Jacobi 1765 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 den rentheffer of derselver 

erven sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale summa en daarop te verlopen 

interesse comparant verbind sijn persoon, gerede en ongerede goederen en specialijk daarvoor tot een 

gerichtelijk hypotheecq en onderpand stellende in mits desen verbindende 1. sijn eygen toebehorende 

sesde part van het soogenaemde Smieslag, 2. een vijfde part van een en een half dagwerk hooyland 

het Bouwhuis slag genaamt, 3. een vijfde part van de caterstede de Brunshorst genaamt, alle in en 

onder de boerschap Stokkum in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de rentheffer 

of derselver erven in cas van misbetalinge, soo van capitaal als interesse, haar daar aan ten allen tijde coste 

en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende comparant 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 eygenhandig 

getekent en gesegelt gelijk den comparant dese ook mede heeft getekent edog geen cachet hebbende door 

mij verwalter richter mede voor hem gesegelt. 

Actum Goor den 17 july 1764. 

 

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 heer procurator B.J. Knape en de scholte Gerrit van 



Ommen persoonlijk gecompareerd en de erschenen sijn de ed. Gesina Kloots wed. van wijlen Derk 

Welmers, soo voor haar selfs als erfuiterse en boedelhouderse van gemelde haar wijlen ehemans 

nalatenschap, geassisteert met haar zoon Willem Jacob Welmers als mombaer in desen; voorts Jan 

Harmen Heylersigh en desselfs huisvrouw Teuntjen Vincent Schuitert marito tutore, te samen tot 

Marculo wonende. De welke te samen en yeder in het bijsonder bekenden ende verklaerden in optima juris 

forma voor een summa van elf hondert en vijff en seventig gulden vrij gelt bij haar comparanten ten 

vollen ende te danke ontfangen ende dienvolgens te cederen, te transporteren ende over te dragen, sulx 

doende in en mits desen, haar eygen toebehorende soo genaamde Potgaarden en twee mudde 

bouwland in den soogenaamden Potkamp met derselver lusten en lasten, recht en geregtigheden 

tusschen de landen van Kloots en Gerrit Plasman in de boerschap Harke onder desen gerichte van 

Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aan ende ten erflijken profite van de coperen Jan Egberts en 

desselfs huisvrouw Jenneken Averbekke en derselver erfgenamen. Comparanten haar en hun 

erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen gemeld en derselver 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 beneffens de comparanten en mombaer eygenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Marculo den 25 july 1764. 

 

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 Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jenneken Drieses weduwe van wijlen Derk Drieses; voorts haar 

zoon Jan Drieses, soo voor sig selfs en als assistent en mombaer van gemelde sijn moeder tot Marculo 

wonende. De welke te samen en yeder in het bijsonder bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en 

in goeden gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan 

oud burgermeester Hendrik ten Tije en derselver erven een capitale summa van drie hondert car. 

gulden, segge f 300, ad 20 stuivers het stuk. Met beloften om dat capitaal jaerlix te verrenten met drie 

gulden en vijftien stuivers van yeder hondert, edog de jaerlixe interesse binnen twee maanden nae de 

verschijnsdag betaalt wordende met drie gulden en vijff stuivers van het hondert sullen kunnen en mogen 

volstaan. Sullende het eerste jaar interesse verschenen weesen op 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. Als wanneer voorschr. capitaal 

met die alsdan ten agteren sijnde interesse in een onverdeelde summa cost en schadeloos aan rentheffer of 

derselver erven binnen Goor sal moeten worden gerestitueert ende erlegt op de eerstkomende 

verschijnsdag. Voor welke capitale summa en daarop te verlopen interesse comparanten te samen en yeder 

in het bijsonder verbinden haere personen, gerede en ongerede goederen egeene uitgesondert en specialijk 

daarvoor tot onderpand stellen en mits desen verbinden haar eygen toebehorende en door haar bewoont 

wordende huis, hoff en annexe landerijen groot ongeveer twee mudden gesaay het Drieses genaamt. 

Het huis onder Marculo ende de landerijen onder Stokkum tusschen de landen van Gerrit Kistemaker en 

Hendrik Wijmerink in desen gerichte van Kedingen kennelijk staande en gelegen. Ten einde de rentheffer 

of derselver erven haar daar aan in cas van misbetalinge, soo van capitaal als 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 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 hun versoek mede voor haar gesegelt. 

Actum Goor den 28 july 1764. 

 

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 Zijthoff en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is Teunis Heetbroek. De welke bekenden ende verklaerde voor een 



summa van twee hondert en vijff en dartig gulden vrij gelt bij hem comparant ten vollen ende te danke 

ontfangen in optima juris forma verkoft te hebben ende dienvolgens te cederen, te transporteren ende over 

te dragen, sulx doende in en mits desen, sijn eygen toebehorende en van het erve en goed Lammertink 

aangekofte stukjen land agter den Potkamp groot twee schepel gesaay sijnde vrij en allodiaal edog 

beswaart met orinaire en extraordinaire verpondinge en contributie nae grote van het geheele erve 

Lammertink en verdere lusten en lasten en waarvan er nae toe de weg sal worden gebruikt soo en als 

deselve door den bouwman van Lammertink gebruikt is, onder Marculo in desen gerichte van Kedingen 

kennelijk gelegen. Ende dat aan ende ten erflijken profite van de coperen Hendrik Nijenhuis (Leuveling) 

en desselfs huisvrouw Gerritjen Sandermans en derselver erfgenamen. Comparant hem en sijn 

erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen gemeld en derselver 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 beneffens Hendrik Jalink als door comparant schrijvens onervaren en 

geen zegel gebruikende sijnde in judicio versocht en gequalificeert sijnde voor hem te tekenen en te 

segelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 6 augusti 1764. 

 

Copia 

Ick L.J. Walraven wegens Hooger Overigheid in deser tijd scholtus van Raalte certificere hier mede dat 

voor mij en naebenoemde keurnoten in den gerichte erschenen sijn de heer Gabriel van Hoorn V.D.M. te 

Raalte en vrouwe Geertruit Schutte ehel. tutore marito (V.D.M. = Verbi Divini Minister = dienaar van 

het Goddelijke woord). De welke verklaerden te constitueren en volmagtig te maken, sulks doene kragt 

deses, de heer Hoseas Slaterus V.D.M. te Goor, specialijk om uit naam en vanwegens de constituanten 

voor een wel betaalde somma van penningen hun ten genoegen voldaan en betaalt voor het adelijke 

gerichte van Kedingen na constume locaal te cederen en transporteren een stukke hooyland gelegen in 

Duinsman onder de boerschap Stokkum in den gerichte Kedingen, belend aan de eene sijde westelijk 

de Kappersmaate en aan de oostsijde aan Wannink meeken en voorts een einde aan de Schipbeeke en het 

andere einde aan den togtgraven. En dat aan en ten erfelijken profijte van Hendrik Roelofs geweesen 

bouwman op den Houw in het Westervlier en voor alle evictie en namaninge in gevolge landregte van 

Overijssel te caveren, verders te verrigten wat der saken nooddruft sal komen te vereyschen en sij 

constituanten selfs prasent sijnde souden mogen en moeten doen. Belovende voor goed vast en van 

waarden te houden het geen kragt deses sal worden gedaen en verrigt onder verband en submissie als nae 

regten. Daar dit aldus geschiede waeren met mij over en aen als keurnoten B. van der Bus en Hendrik 

Spijkerman. In oirconde mijn hand en segel. 

Raalte den 30 augustus 1764. 

 

Ik procureur B.J. Knape wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter richter van Kedingen doe 

cond en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten welke waeren burgermr. D.H. van Assen en 

Hendricus Slaterus persoonlijk gecompareerd ende erschenen is den wel eerwaarden heer Hoseas Slaterus 

predicant alhier als volmagtiger van den wel eerwaarde heer G. van Hoorn V.D.M. te Raalte en 

desselfs ehevrouw Geertruid Schutte, luid volmagt door deselve op den 30 augusti 1764 voor den wel 

edelen heer L.J. Walraven scholtus te Raalte op comparant gepasseerd, deselve in judicio gesien, gelesen 

en ten protocol van transporten geregisteert. Uit kragt van dewelke hij comparant uit naam en vanwegens 

gemelde sijn principalen cedeert, transporteert en overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan en ten 

erffelijken profijte van Hendrik Roelofsen en vrouw Derkjen Keubben en erfgenamen, haar eygen 

toebehorende stukjen hooyland gelegen in Duinsmeen onder de boerschap Stokkum in deses gerichts en 

ingevolge daarvan opgerigte coopbrief in dato den 5 meert 1764 en wel voor een somma van drie 

hondert en vijff car. guldens ad twintigh stuyver het stuk. En welke somma door de koperen aan de 

verkoperen ten genoegen waeren voldaan en betaalt. Zoo dat comparant sijn principalen en erfgenamen 

daarvan bij dese is ontervende en de kopers met de sijne daar wederom aenervende bij desen. Met beloften 

om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en 



opsprake als erfcoops rechts is. S.A.L. In kennis der waerheid hebbe ick gesubstitueerde verw. richter 

voornoemt dese nevens den comparant in voorschreven qualiteit getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 31 augustus 1764. 

 

Ik proc. B.J. Knape wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter richter van Kedingen doe cond 

en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten welke waeren burgermr. D.H. van Assen en Hendricus 

Slaterus persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik Roelofsen en vrouw Derkjen Keubben 

marito tutore in Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomene en in 

goeden Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan de wed. ten 

Hengel te Deventer wonende en derselver erfgenamen, een capitale somma van vierhondert caroli 

guldens, segge f 400, ad 20 stuyver het stuk. Met beloften om dit capitaal jaarlixs en alle jaar te sullen 

verrenten met drie diergelijke guldens van het hondert. Sullende het eerste jaar intresse verscheenen sijn 

op den 15 maart 1765 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten 

wedersijden sal vrij staan om alle jaar te mogen geschieden mits die opsage een half jaar voor den 

verschijnsdag geschiede. Als wanneer voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde intresse op den 

eersten verschijnsdagh aan handen van de renthefferse of derselver erven sal moeten worden gerestitueert 

en erlegt. Voor welke capitaal en daarop verlopen intresse comparanten verbinden hunne personen, gerede 

en ongerede goederen geene uitgesondert en tot een speciaal hypotheecq en onderpand daar voor bij desen 

stellende en verbindende haar eygen toebehorende goederen 1. het hooyland het Slagh gelegen aan de 

Koye in Stockumerbroek groot twee dagwerk, 2. een dagwerk hooyland de Lese genaamt liggende in 

Duinsmeen aen de Bolksbeeke in het Stockumerbroek soo en in diervoegen als op den 15 maart 1764 van 

de heer predicant Gabriel van Hoorn en vrouw is aangekoft, met derselver lusten en lasten, regt en 

geregtigheden in de markte van Stockum onder desen gerichte gelegen. Ten einde de renthefferse of 

erfgenamen sig in cas van misbetalinge, soo van capitaal als intresse, daar aan ten allen tijde cost en 

schadeloos te kunnen en mogen verhalen. Renuncierende comparanten ten dien einde van alle exceptien 

en privilegien rechten dese eenigsints contrarierende als mede van de exceptie van ongetelden gelde. 

S.A.L. In waarheids kennis hebbe ik gesubstitueerde verw. richter voorn. dese nevens de comparanten 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 31 augustus 1764. 

 

Ik proc. B.J. Knape wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter richter van Kedingen doe cond 

en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten welke waeren Hendricus Slaterus en Harmen Jan te 

Meerme persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Derk Barentsen Sligtman en desselfs huisvrouw 

Anneken Krooshoop marito tutore in de boerschap Stokkum wonende. De welke bekenden ende 

verklaerden in een vasten en onverbrekelijken erfcoop verkoft te hebben aan Jan Scholte in 't Hoff haar 

eygen toebehorende stuk bouwland den Kunnert genaamt groot ongeveer een mudde gesaay met 

derselver lusten en lasten soo ook genaamt, tusschen de landen van Weerdes en de Scholte in 't Hoff in de 

boerschap Stokkum in de Stokkumer esch in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor 

een summa van drie hondert en twee car. gulden mits de coper de restant penningen en de verkoperen 

het transport betalen moeten en dat die cooppenningen door den coper aan haar comparanten ten vollen 

waeren voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen 

ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte in optima juris forma cederen, transporteren ende 

overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten profijte van den coper Jan Scholte in 't Hoff en 

derselver erfgenamen. Comparanten haar en erfgenamen daarvan ontervende ende de coper meergem. 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 waarheids oirconde hebbe ick  gesubstitueerde verwalter richter voorn. dese neffens de 

comparanten getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 12 november 1764. 

 

Ik proc. B.J. Knape wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter richter van Kedingen doe cond 



en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten welke waeren Hendricus Slaterus en Harmen Jan te 

Meerme persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Jan Scholte in 't Hoff. De welke bekende ende 

verklaerde wegens opgenomen en in goedengangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en 

deugdelijk schuldig te weesen aan juffr. Femia ten Hengel wed. van wijlen Hendrik ten Hengel tot 

Deventer en derselver erfgenamen een capitale summa van twee hondert en vijftig car. gulden, segge f 

250, ad 20 st. het stuk. Met beloften om dit capitaal jaerlix en alle jaar te sullen verrenten met drie gulden 

van het hondert. Sullende het eerste jaar intresse verschenen wesen als heden over een jaar en soo 

continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe die ten wedersijden gereserveert blijft 

alle te kunnen en mogen geschieden mits de opsage daar van een half jaar voor de verschijnsdag gedaan 

worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde interesse op de eerstkomende 

verschijnsdag aan handen van de renthefferse of derselver erven sal moeten worden gereserveert ende 

erlegt. Voor welke capitale summa en daarop te verlopen interesse comparant verbind sijn persoon, gerede 

en ongerede goederen en tot een speciaal gerichtelijk hypotheecq en onderpand daarvoor stellende en mits 

desen verbindende sijn eygen toebehorende van Derk Berentzen Sligtman aangekofte en op heden 

aen hem teste prothocollo overgedragen stuk bouwland den Kunnert genaamt groot ongeveer een 

mudde gesaay tusschen de landen van Weerdes en de Scholte in 't Hoff in de boerschap Stokkum in de 

Stokkumer esch in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en tot betalinge dier cooppenningen 

voorschr. summa mede gebruikt, ten einde de juffr. renthefferse of derselver erfgenamen haar daar aan in 

cas van misbetalinge, soo van capitaal als interesse, 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 gesubstitueerde verwalter richter voorn. dese neffens den comparant eygenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 10 november 1764. 

 

Ik proc. B.J. Knape wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter richter van Kedingen doe cond 

en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten welke waeren Tobias van Ommen en Harmen Jan te 

Meerme persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Gerrit Snellink nu Kooyker en desselfs 

huisvrouw Aaltjen ten Bos marito tutore in Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaerden in 

de bundigste forma rechtens verkoft te hebben haar eygen toebehorende stuk bouwland in den 

Kerkdijks camp tusschen de landen van Berent Stuivebelt en Egberts groot ongeveer drie schepel gesaay 

vrij en allodiaal in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat 

aan en ten erflijken profite van Jan Wansink en desselfs huisvrouw Geertjen Bennink voor de summa 

van drie hondert en veertig gulden vrij gelt. En dat die cooppenningen door de coperen aan haar 

comparanten ten vollen sijn voldaan. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde 

cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte stukke bouwland in optima juris forma 

cederen, transporteren ende overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van 

voornoemde coperen en derselver erfgenamen. Comparanten haar en erfgenamen daarvan ontervende 

ende de coperen meergem. 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 waarheids oirconde hebbe ick  gesubstitueerde verwalter richter 

voorn. dese neffens de comparanten getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 14 december 1764. 

 

Ik proc. B.J. Knape wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter richter van Kedingen doe cond 

en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten welke waeren Hendricus Slaterus en Harmen Jan te 

Meerme persoonlijk gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak als bij resolutie in dato 

den 5 july 1764 aan mij vertoont en gelesen door de heeren erfgenamen van Marculo ad hune actum 

geauctoriseert. De welke bekende ende verklaerde dat gemelde sijn heeren principalen op den 26 july 

1763 van de gemeente van Marculo hebben verkoft aan Hendrik Loos of Loman een groot stuk 

groengrond ongeveer ses dagwerken bij Sandermans huis aan de agterste beeke waarbij langs den dijk 



een somerweg moet blijven liggen onder Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En 

dat voor een somma van twee hondert en veertig gulden vrij gelt en dat die cooppenningen door den 

coper aan sijn heeren principalen ten vollen waeren voldaan. Oversulx comparant niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkofte groengrond in optima juris 

forma cedeert, transporteert end overdraagt aan en ten erflijken profite van den coper Hendrik Loos of 

Loman voorn. en derselver erfgenamen. Comparant sijn heeren principalen en erfgenamen daarvan 

ontervende ende den coper met sijn 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 waarheids oirconde hebbe ick  gesubstitueerde verwalter richter 

voorn. dese neffens den comparant in sijn voorschr. qualiteit getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 9 februar 1765. 

 

Ik proc. B.J. Knape wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter richter van Kedingen doe cond 

en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten welke waeren Hendricus Slaterus en Harmen Jan te 

Meerme persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Hendrik Loos of Loman. De welke bekende ende 

verklaerde voor een summa van hondert en tien car. gulden vrij gelt bij hem ten vollen ende te danke 

ontfangen in optima juris forma verkoft te hebben, te cederen, te transporteren ende over te dragen, sulx 

doende in en mits desen, de halfscheid van het stuk groengrond groot ongeveer drie dagwerken door 

comparant op den 26 july 1763 van de heeren erfgenamen van Marculo aangekoft en op heden teste 

prothocollo aan hem overgedragen bij Sandermans huis aan de agterste beeke en waarbij langs een 

somerweg moet blijven liggen onder Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat 

aan en ten erflijken profite van de coperen Jan Lonink en desselfs huisvrouw Aeltjen Kuipers en 

derselver erfgenamen. Comparant hem en sijn erfgenamen daarvan ontervende ende den coperen voorn. 

met 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 waarheids oirconde hebbe ick  gesubstitueerde verwalter richter voorn. dese neffens den 

comparant getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 9 februar 1765. 

 

Ik proc. B.J. Knape wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter richter van Kedingen doe cond 

en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten welke waeren Hendricus Slaterus en Harmen Jan te 

Meerme persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Dries Plasman en desselfs huisvrouw 

Hendrikjen Berentsen marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden voor een summa van twee 

hondert gulden bij haar comparanten ten vollen ontfangen en in optima juris forma verkoft te hebben, te 

cederen, te transporteren ende over te dragen, sulx doende in en mits desen, haar eygen toebehorende 

stuk gaarden grond met derselver lusten en lasten hoe ook genaamt, groot ruim ses spind gesaay naast 

het land van Arent Plasman in Stokkum onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat aan 

en ten erflijken profite van de coperen Albert Vruwink en desselfs huisvrouw Willemken Heuver en 

derselver erfgenamen. Comparant haar en erfgenamen daarvan ontervende ende den coperen voorn. met 

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 waarheids oirconde hebbe ick  gesubstitueerde verwalter richter voorn. dese neffens de 

coopman Gerrit Weerman als door comparanten in judicio versogt en gequalificeerd sijnde voor haar te 

tekenen en te segelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 16 februar 1765. 

 

Ik proc. B.J. Knape wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter richter van Kedingen doe cond 

en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten welke waeren Hendricus Slaterus en Harmen Jan te 

Meerme persoonlijk gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak als bij resolutie in dato 

den 5 july 1764 aan mij vertoont en gelesen door de heeren erfgenamen van Marculo ad hune actum 

geauctoriseert. De welke dan bekende ende verklaerde dat gemelde sijn heeren principalen op den 26 july 



1763 van de gemeente van Marculo hebben verkoft aan Berent Vossebelt een hoek veltgond ongeveer 

tien schepel gesaay en een hoek groengrond ongeveer een dagwerk bij den soogenaamden Vossebelt 

onder het district van Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor een summa 

van drie hondert en tien gulden, gulden van 21 st, vrij gelt onder desen conditie om hier op niet te 

mogen timmeren en de weegen daar overgaande te moeten laten verblijven als vanouds geweest sijn. Dat 

die cooppenningen door den coper aan sijn heeren principalen ten vollen waeren voldaan en betaalt. 

Oversulx comparant niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert, maar ook 

gemelde verkofte velt en groengrond in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx 

doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van den coperen Berent Vossebelt, desselfs 

huisvrouw Hendrikjen Eunks en derselver erfgenamen. Comparant sijn heeren principalen en 

erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen meergem. en derselver erfgenamen daar weder 

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 waarheids oirconde hebbe 

ick  gesubstitueerde verwalter richter voorn. dese neffens den comparant in sijn voorschr. qualiteit 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 21 februar 1765. 

 

Ik proc. B.J. Knape wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter richter van Kedingen doe cond 

en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten welke waeren Hendricus Slaterus en Harmen Jan te 

Meerme persoonlijk gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak als bij resolutie in dato 

den 5 july 1764 aan mij vertoont en gelesen door de heeren erfgenamen van Marculo ad hune actum 

geauctoriseert. De welke dan bekende ende verklaerde dat gemelde sijn heeren principalen op den 26 july 

1763 van de gemeente van Marculo hebben verkoft aan Hendrik Berents een stuk groengrond ongeveer 

twee dagwerken in het Markelerbroek langs de agterste beeke agter de woninge van Hendrik ten Dam 

onder het district van Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor een summa 

van een hondert en twintig gulden, guldens van 21 st het stuk, vrij gelt onder dese conditie om hier op 

niet te mogen timmeren en dat die cooppenningen door den coper aan sijn heeren principalen ten vollen 

waeren voldaan en betaalt. Oversulx comparant niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten 

vollen quiteert, maar ook gemelde verkofte groengrond in optima juris forma cedeert, transporteert ende 

overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van den coperen Hendrik 

Berents, desselfs huisvrouw Harmina Breukink en derselver erfgenamen. Comparant sijn heeren 

principalen en erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen meergem. en derselver erfgenamen daar 

weder 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 waarheids oirconde 

hebbe ick  gesubstitueerde verwalter richter voorn. dese neffens den comparant in sijn voorschr. qualiteit 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 21 februar 1765. 

 

Ik proc. B.J. Knape wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter richter van Kedingen doe cond 

en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten welke waeren Hendricus Slaterus en Harmen Jan te 

Meerme persoonlijk gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak als bij resolutie in dato 

den 5 july 1764 aan mij vertoont en gelesen door de heeren erfgenamen van Marculo ad hune actum 

geauctoriseert. De welke dan bekende ende verklaerde dat gemelde sijn heeren principalen op den 26 july 

1763 van de gemeente van Marculo hebben verkoft aan Harmen Leman van het uitgegraven plaatsjen 

van Leman, voor soo verre de grond aangaat, met nog een hoekjen veltgrond, te samen ongeveer 

twee schepel gesaay onder het district van Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En 

dat voor een summa van een hondert en tien gulden, guldens van 21 st, vrij gelt en dat die 

cooppenningen door den coper aan sijn heeren principalen ten vollen ende te danke waren voldaan. 

Oversulx comparant niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert, maar ook 

gemelde verkofte grond in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx doende in en 

mits desen, aan ende ten erflijken profite van den coperen Harmen Leman en desselfs huisvrouw 



Aeltjen Lemans en derselver erfgenamen. Comparant sijn heeren principalen en erfgenamen daarvan 

ontervende ende de coperen meergem. en derselver erfgenamen daar weder 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 waarheids oirconde hebbe ick  gesubstitueerde 

verwalter richter voorn. dese neffens den comparant in sijn voorschr. qualiteit getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 21 februar 1765. 

 

Ik proc. B.J. Knape wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter richter van Kedingen doe cond 

en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten welke waeren Hendricus Slaterus en Harmen Jan te 

Meerme persoonlijk gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak als bij resolutie in dato 

den 5 july 1764 aan mij vertoont en gelesen door de heeren erfgenamen van Marculo ad hune actum 

geauctoriseert. De welke dan bekende ende verklaerde dat gemelde sijn heeren principalen op den 26 july 

1763 van de gemeente van Marculo hebben verkoft aan Zand Jan de aangemaakte grond waar op hij 

getimmert heeft, groot ongeveer twee mudde gesaay in het Markelse velt naast het Velthuisken of 

Snorrewind onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor een summa van twee 

hondert en vijftig gulden, guldens van 21 st, vrij gelt en dat die cooppenningen door den coper aan sijn 

heeren principalen te danke waeren voldaan. Oversulx comparant niet alleen wegens de gelibelleerde 

cooppenningen ten vollen quiteert, maar ook gemelde verkofte grond in optima juris forma cedeert, 

transporteert ende overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profite van den 

coperen Zand Jan en desselfs huisvrouw Janna Wolferink en derselver erfgenamen. Comparant sijn 

heeren principalen en erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen meergem. en derselver erfgenamen 

daar weder 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 waarheids oirconde 

hebbe ick  gesubstitueerde verwalter richter voorn. dese neffens den comparant in sijn voorschr. qualiteit 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 21 februar 1765. 

 

Ik proc. B.J. Knape wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter richter van Kedingen doe cond 

en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten welke waeren Hendricus Slaterus en Harmen Jan te 

Meerme persoonlijk gecompareerd ende erschenen is de ed. Coenraad ter Swaak als bij resolutie in dato 

den 5 july 1764 aan mij vertoont en gelesen door de heeren erfgenamen van Marculo ad hune actum 

geauctoriseert. De welke dan bekende ende verklaerde dat gemelde sijn heeren principalen op den 26 july 

1763 van de gemeente van Marculo hebben verkoft aan Hendrik Kappe junior den aangemaakten 

grond alwaar hij op getimmert heeft en reeds in sijn vrugte ligt en begroot op een mudde gesaay onder 

Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor een summa van drie hondert 

gulden, guldens van 21 st, vrij gelt en dat die cooppenningen door den coper ten vollen aan sijn heeren 

principalen waeren voldaan. Oversulx comparant niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten 

vollen quiteert, maar ook gemelde verkofte grond in optima juris forma cedeert, transporteert ende 

overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan voorn. coper Hendrik Kappe junior en desselfs erfgenamen. 

Comparant sijn heeren principalen en erfgenamen daarvan ontervende ende de coper meergem. en 

derselver erfgenamen daar weder 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 waarheids oirconde hebbe ick gesubstitueerde verwalter richter voorn. dese neffens den comparant in 

sijn voorschr. qualiteit getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 21 februar 1765. 

 

Ik proc. B.J. Knape wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter richter van Kedingen doe cond 

en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten welke waeren Hendricus Slaterus en Harmen Jan te 

Meerme persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Abraham Houwhedde en desselfs huisvrouw 

Janna van Logchem marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens 

opgenomen en in goeden gangbaren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig 



te sijn aan den weled. heer Francois de Wolf en desselfs vrouw ehel. Aleida Dumbar en hun erven een 

capitaele summa van drie hondert en vijftig car. gulden, segge f 350, ad 20 st het stuk. Met beloften 

om dit capitaal jaerlix en alle jaar te sullen verrenten met vier diergelijke guldens van yedert hondert, edog 

de jaerlixe interesse binnen twee maanden nae de verschijnsdag betaalt wordende met drie gulden en 

vijftien stuivers van yeder hondert sullen kunnen en mogen volstaan. Sullende 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. Als wanneer voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde interesse in 

een onverdeelde summa aan handen van den heer en vrouw rentheffferen of hun erven sal moeten worden 

gerestitueert en erlegt. Voor welke opgemelde capitaal en daarop te verlopen interesse comparanten ten 

bestendigsten nae rechte verbinden haere personen, gerede en ongerede goederen egeene uitgesondert en 

specialijk daar voor tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand stellen en mits desen verbinden 1. 

haar eygen toebehorende huis en hoff binnen Markel tusschen de huisen van Hendrik Berentzen en 

Derk Strick staende en gelegen, 2. een stuk land groot ongeveer een half mudde sijnde tiendbaar in den 

agtersten Daalwijker camp tusschen de landerijen van Jan Hendrik Lodeweges en Derk Hendrik Gorkink 

in de boerschap Harke en van wijlen den heer dr. Joan Remink en vrouw Geertruid Maria Marienburg 

aangekoft, 3. een stuk bouwland in den soogenaamden Koekkoek met het einde aan de Potbeeke onder 

de boerschap Stokkum, 4. een stuk bouwland groot ongeveer drie en een half schepel gesaay langs het 

land van Hendrik Oinks mede in gem. Koekkoek en uit den boedel van Harmen Altink en Janna 

Meenderink aangekoft, alle onder desen gerichte van Kedingen in haar bekende bepalinge gelegen. Ten 

einde den heer en vrouw rentheffersen of derselver erven haar daar aan, soo wegens capitaal als 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 en in specie van de 

exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ick gesubstitueerde verwalter richter 

voorn. dese neffens de comparanten getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 27 februar 1765. 

 

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 Jalink en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Meenderink senior en desselfs huisvrouw Hilleken Dijkink 

marito tutore als erfgenamen van wijlen haar dogter Janna Meenderink gewesen ehevrouw van wijlen 

Harmen Altink ook wel Weevers genaamt; voorts Jan Meenderink junior en Jan Closters als 

mombaeren van Arent Altink minderjarige zoon van gemelde Harmen Altink en sijn eerste 

huisvrouw Anna Weevers. De welke bekenden ende verklaerden yeder voor de halfscheid op den 18 

december 1764 ten overstaan van desen weled. gerichte publycq te hebben verkoft het huis met sijn 

geregtigheden en costen mitsgaders annexe gaarden grond ongeveer een half mudde gesaay binnen 

Marculo tusschen de huisen van Hendricus Wibbelink en Gerrit Eppink (=Ebbekink) kennelijk staande en 

gelegen en door genoemde wijlen Harmen Altink en Janna Meenderink bewoond en beseten geweest. 

Ende dat aan ende ten erfelijken profijte van Jan Oinks voor de somma van vijf hondert vijff en seventig 

en vijff stuivers, guldens van 21 st het stuk, vrij gelt aan haar comparanten ten vollen ende te danke 

voldaan. Oversulx comparanten de gelibelleerde cooppenningen niet alleen ten vollen quiteren maar ook 

gemelde verkofte huis en annexe gaarden grond met hun lusten lasten in optima juris forma cederen, 

transporteren en overdragen, sulx doende in en mits desen, aan en ten erflijken profite van den coper Jan 

Oinks gemeld en desselfs huisvrouw Jenneken Lukes en derselver erfgenamen. De eerste comparanten 

haar en erfgenamen ende de twee laatste comparanten derselver pupil en erfgenamen daarvan ontervende 

ende de coperen meergem. en derselver erffgenamen 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 waarheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese 

beneffens de ed. Laurens Schimmel, als door comparanten in judicio gequalificeert sijnde voor haar samen 

te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 22 april 1765. 



 

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 Jalink en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Meenderink senior en desselfs huisvrouw Hilleken Dijkink 

marito tutore als erfgenamen van wijlen haar dogter Janna Meenderink gewesen ehevrouw van wijlen 

Harmen Altink ook wel Weevers genaamt; voorts Jan Meenderink junior en Jan Closters als 

mombaeren van Arent Altink minderjarige zoon van gemelde Harmen Altink en sijn eerste 

huisvrouw Anna Weevers. De welke bekenden ende verklaerden yeder voor de halfscheid op den 18 

december 1764 ten overstaan van desen weled. gerichte publicq te hebben verkoft een stuk bouwland 

groot ongeveer 3 en een half schepel gesaay langs het land van Hendrik Oinks in den soogenaamden 

Koekkoek onder Stokkum in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en dat aan en ten erflijken 

profite van Abraham Houwhedde voor de somma van twee hondert agt en taghentig gulden, sijnde 

guldens van 21 st. vrij gelt bij haar comparanten ten vollen en te danke ontfangen. Oversulx comparanten 

niet alleen wegens voor de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde stuk 

bouwland met sijne lusten en lasten in optima juris forma transporteren en overdragen, sulx doende in en 

mits desen, aan ende ten erflijken profijte van den coper Abraham Houwhedde voorn. en desselfs 

huisvrouw Janna van Logchem en derselver erfgenamen. De eerste comparanten haar en derselver 

erfgenamen en de de laatste comparanten derselver pupil en erfgenamen daarvan ontervende ende de 

coperen gem. 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 waarheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese beneffens de 

ed. Laurens Schimmel, als door comparanten in judicio gequalificeert sijnde voor haar samen te tekenen 

en te segelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 22 april 1765. 

 

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 Jalink en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Meenderink senior en desselfs huisvrouw Hilleken Dijkink 

marito tutore als erfgenamen van wijlen haar dogter Janna Meenderink gewesen ehevrouw van wijlen 

Harmen Altink ook wel Weevers genaamt; voorts Jan Meenderink junior en Jan Closters als 

mombaeren van Arent Altink minderjarige zoon van gemelde Harmen Altink en sijn eerste 

huisvrouw Anna Weevers. De welke bekenden ende verklaerden yeder voor de halfscheid op den 18 

december 1764 ten overstaan van desen weled. gerichte publicq te hebben verkoft een stukjen bouwland 

groot 3 en een half schepel gesaay langs het land door Abraham Houwhedde van comparanten gekoft en 

heden aan hun overgedragen ter eene en het land van Gerrit Greven ter andere sijde in den soogenaamden 

Koekkoek onder Stokkum in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en dat aan en ten erflijken 

profite van Gerrit Lodeweges voor de somma van twee hondert en dartig gulden, sijnde guldens van 21 

st, vrij gelt en bij comparanten ten vollen en te danke ontfangen. Oversulx comparanten niet alleen wegens 

voor de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde stukjen land met sijne lusten 

en lasten in optima juris forma transporteren en overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten 

erflijken profijte van den coper Gerrit Lodeweges voorn. en desselfs huisvrouw Aaltjen Clodes en 

derselver erfgenamen. De eerste comparanten haar en derselver erfgenamen en de de laatste comparanten 

derselver pupil en erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen gem. 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 waarheids oirconde 

hebbe ick verwalter richter voorn. dese beneffens de ed. Laurens Schimmel, als door comparanten in 

judicio gequalificeert sijnde voor haar samen te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 22 april 1765. 

 

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 Jalink en Berent Donkelman persoonlijk 



gecompareerd ende erschenen sijn Jan Meenderink senior en desselfs huisvrouw Hilleken Dijkink 

marito tutore als erfgenamen van wijlen haar dogter Janna Meenderink gewesen ehevrouw van wijlen 

Harmen Altink ook wel Weevers genaamt; voorts Jan Meenderink junior en Jan Closters als 

mombaeren van Arent Altink minderjarige zoon van gemelde Harmen Altink en sijn eerste 

huisvrouw Anna Weevers. De welke bekenden ende verklaerden yeder voor de halfscheid op den 18 

december 1764 ten overstaan van desen weled. gerichte publicq te hebben verkoft een stukjen hofland 

groot ongeveer vijff spint gesaay aan de eene sijde langs Gerrit Kistemaker en aan de andere sijde langs 

Hendrik Oinks sijn land onder Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en dat aan en 

ten erflijken profite van Jan Oinks voor een somma van vier en negentig gulden, sijnde guldens van 21 

st, vrij gelt en bij haar comparanten ten vollen en te danke ontfangen. Oversulx comparanten niet alleen 

wegens voor de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte hofland met 

sijne lusten en lasten in optima juris forma transporteren en overdragen, sulx doende in en mits desen, aan 

ende ten erflijken profijte van den coper Jan Oinks bovengem. en derselver huisvrouw Jenneken 

Luikes en derselver erfgenamen. De eerste comparanten haar en derselver erfgenamen en de de laatste 

comparanten derselver pupil en erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen gem. 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 

waarheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese beneffens de ed. Laurens Schimmel, als door 

comparanten in judicio gequalificeert sijnde voor haar samen te tekenen en te segelen, getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 22 april 1765. 

 

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 Jalink en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Hendrik Lodeweges en desselfs huisvrouw Geesken Kock, 

voorts desselfs zoon Gerrit Lodeweges en desselfs huisvrouw Aeltjen Klodes maritis tutoribis tot 

Marculo wonende. De welke te samen en yeder in het bijsonder bekenden ende verklaerden wegens 

opgenomen en in goeden gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijke 

schuldig te weesen aan Hendrik ter Haar en Berent Senkeldam in qualiteit als mombaeren over Jan 

Leferink zoon van wijlen Gerrit Leferink en Jenneken Elkink, een capitale summa van vier hondert 

car. gulden ad 20 st het stuk, segge f 400, aan gemelde Jan Leferink bij kinder- en maagscheidinge in 

dato den 14 juny 1764 toegedeelt onder Jan Alink gestaan hebbende en daarvan door gemelde mombaeren 

ontfangen. Belovende sij comparanten gemelde capitaele summa van vier hondert gulden jaerlix en alle 

jaer te sullen verrenten met drie diergelijke gulden van yeder hondert. Sullende het eerste jaar interesse 

verschenen weesen op primo may 1700 ses en sestigh en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke 

wederomgevinge en aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveert blijft alle jaar te kunnen en mogen 

geschieden mits de opsage daarvan een half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag gedaan worde. Als 

wanneer voorschr. capitaal met de alsdan daarvan verlopen interesse in een onverdeelde summa aan 

handen van de renthefferen in haar qualiteit, of bij meerderjarigheid aan gemelde Jan Leferink selfs of 

derselver erfgenamen, sal moeten worden gerestitueert en erlegt. Voor welke capitale summa en daar op te 

verlopen interesse comparanten te samen en yeder in het bijsonder verbinden hunne personen, gerede en 

ongerede goederen egeene uitgesondert en specialijk daarvoor verbinden en tot een gerichtelijk 

onderpand stellen, sulx doende in en mits desen 1. haar eygen toebehorende en van Jan Smonken en 

Isabella Jabbinga aangekofte en op den 28 december 1748 aan de eerste comparanten gerichtelijk 

overgedragen stuk land groot ongeveer een half mudde gesaay agter Wansink gaarden besijden den 

Kerkdijk onder Stokkum gelegen, 2. een stukjen land langs de beeke bij den Koekkoek onder Stokkum 

gelegen en op den 19 december 1753 van de gemeente aangekoft, 3. een stuk land groot ongeveer een half 

mudde gesaay sijnde tiendbaar aan het Kapittel te Deventer in den agtersten Daalwijker camp naast het 

land van Pot Jan en Abraham Houwhedde in de boerschap Harke gelegen en van wijlen den heer dr. Jan 

Remink aangekoft op den 16 may 1759 aan de eerste comparanten overgedragen en dan nog 4. een stukjen 

bouwland groot ongeveer 3 en een half schepel gesaay langs het land van Abraham Houwhedde ter eene 



en Gerrit Greven ter andere sijde in den soogenaamden Koekoek onder de boerschap Stokkum en door de 

laatste comparanten uit den boedel van wijlen Harmen Altink en Janna Meenderink aangekoft en op heden 

aan haar overgedragen, alle onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de 

renthefferen of derselver pupil en erfgenamen daar aan in cas van misbetalinge, soo wegens meergem. 

capitaal als interesse, ten allen tijde cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende 

comparanten ten dien fine van te samen en yeder in het bijsonder van alle exceptien rechtens desen 

eenigsints contrarierende specialijk van het benificium ordinis devisionis excusionis, mitsgaders de 

vrouwen van het senatus consultum vellejanum en authentica siqua mulier der vrouwen borgtogt 

verbiedende, houdende haar te samen van desen allen volkomen onderrigt. S.A.L. In waerheids oirconde 

hebbe ick verwalter richter voorn. dese beneffens de ed. Laurens Schimmel, als door comparanten in 

judicio gequalificeert sijnde voor haar samen te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 22 april 1765. 

 

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 Jalink en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Sligtman en desselfs huisvrouw Jenneken Nijenampsen marito 

tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden verkoft te hebben aan Hendrik 

Nijenhuis en desselfs huisvrouw Gerritjen Sandermans haar eygen toebehorende vrije allodiale en 

sonder eenig beswaar exempt heeren lasten stukjen bouwland aen de eene sijde aan het land van 

Loman en aan de andere sijde aan het land van Teunis Heetbrugge aangekoft, groot ongeveer een half 

mudde gesaay in den Markeler esch agter den Potkamp klokkenslag van Markel in de desen gerichte van 

Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor een summa van twee hondert en agt gulden vrij gelt en bij 

comparanten ten vollen en te danke ontfangen. Derhalven wegens de gelibelleerde cooppenningen niet 

alleen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte stukjen land in optima juris forma cederen, 

transporteren en overdragen, sulx doende in en mits desen, aan en ten erflijken profite van de coperen 

Hendrik Nijenhuis en Gerritjen Sandermans eheluiden en derselver erfgenamen. Comparanten haar en 

erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen 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 waarheids oirconde hebbe ick verwalter 

richter voorn. dese getekent en gesegelt, dog geen cachet hebbende door mij op derselver versoek mede 

voor haar gesegelt. 

Actum Goor den 30 april 1765. 

 

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 Jalink en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Albert Strick en desselfs huisvrouw Grietjen Grevenslag marito 

tutore tot Marculo wonende ende bekenden sij comparanten wegens opgenomen en in goeden gangbaeren 

Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen vier hondert car. gulden, 

segge f 400, ad 20 stuivers het stuk aan den weled. heer dr. Derk van der Wijck en vrouw Hendrietta 

Brouwer ehel. en hunne erfgenamen. Welke summa voorn. sij comparanten beloven te verrenten jaerlix 

met vier diergelijke gulden van yeder hondert, edog de interesse binnen agt weken nae de jaerlixe 

verschijnsdag betaalt wordende met drie gulden en vijftien stuivers van yeder hondert sullen kunnen en 

mogen volstaan. Sullende het eerste jaar rente verschenen weesen als heden over een jaar en soo 

continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke aflosse toe. Die ten wedersijden sal vrij staan alle jaar te 

mogen geschieden mits de opsage daarvan een half jaar voor den verschijnsdag gedaan worde. Als 

wanneer voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde interesse franco tot Deventer sal moeten 

worden erlegt en voldaan aan handen van de heer en vrouw renthefferen of derselver erfgenamen. Voor 

welke gemelde capitaal en daarop te verlopene interesse comparanten verbinden haare personen, gerede 

en ongerede goederen geene uitgesondert en specialijk tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand daar 

voor stellen alle haar eygendoemelijke huis en hoff ende ses schepel gesaay het catersteetjen Stricks 

genaamt onder Marculo en een campjen bouwland het Ekel campjen genaamt groot een mudde gesaay aan 



de eene sijde aan Leegten en andere sijde aan Harmen Cuipers sijn land in de boerschap Stokkum, beyde 

perselen sijnde vrij en allodiaal onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen, ten einde de 

renthefferen of hunne erfgenamen haar daar aan, soo wegens capitaal als 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 van de exceptie van ongetelden gelde. 

S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese neffens de comparanten getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den den 1 may 1765. 

 

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 Jalink en Gerrit ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is Jan Block burger en ingeseten der stad Goor. De welke bekende ende 

verklaerde soo voor hem selfs als de rato caverende voor desselfs vrouw Hermina te Moerwinkel soo door 

de hand der Heere besogt en thans voor haar verschenen is, op den 26 februar 1764 volgens coopbrief 

daarvan geformeert, verkoft te hebben aan Berent Elkink nu Zenkeldam en desselfs huisvrouw 

Jenneken ter Haar haar eygen toebehorende vrije en allodiale stuk bouwland op den Nieuwen camp 

bij den Wildeman tusschen de landen van de coperen en Roeloff ten Bloemendal in het carspel van Goor 

onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor een summa van twee hondert tien 

gulden en tien stuivers vrij gelt bij hem comparant van de coperen ten vollen en te danke ontfangen. 

Oversulx niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar gemelde verkofte 

stuk bouwland met sijn lusten en lasten in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulx 

doende in en mits desen, aan ende ten erfelijken profite van voorn. coperen en derselver erfgenamen. 

Comparant soo voor hem selfs als namens sijn huisvrouw haar en derselver erfgenamen daarvan 

ontervende en de de coperen Berent Elkink nu Zenkeldam en desselfs huisvrouw Jenneken ter Haar en 

derselver 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 neffens den heer proc. Christoffel 

Hulsken, als door comparant schrijvens onervaeren in judicio versocht en gequalificeert sijnde voor hem 

te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 2 may 1765. 

 

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 Jalink en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Rensink (Ekels) en desselfs huisvrouw Geesken Rensink marito 

tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden 

gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Derk 

Hogelaar en desselfs huisvrouw Janna Vincent bij de watermole bij Diepenheim wonende en 

derselver erfgenamen, een capitaele summa  van twee hondert car. gulden, segge f 200, ad 20 st het 

stuk. Met belofte om dit capitael jaerlix en alle jaar te verrenten met drie gulden en vijff stuivers van yeder 

hondert. Sullende het eerste jaar interesse verschenen sijn als heden over een jaar en soo continueren van 

jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden sal vrij staan alle jaar te kunnen 

en mogen geschieden mits de opsage daarvan een half jaar voor de verschijnsdag gedaan worde. Als 

wanneer voorschr. capitaal met de alsdan ten agteren sijn interesse op de eerstkomende verschijnsdag aan 

handen van de renthefferen of derselver erfgenamen sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor 

welk capitaal en daarop te verlopen interesse comparanten verbinden haere personen, gerede en ongerede 

goederen egeene uitgesondert en specialijk daarvoor tot een gerichtelijk onderpand stellen en mits desen 

verbinden, haar eygen toebehorende ses dagwerken hooyland tussschen de hooylanden van Hermanus 

Dokhoorn en de armen van Marculo in het soogenaamde Apengoor bij den Rosedom aan de Schipbeeke 

onder Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of derselver 

erfgenamen haar daar aan soo wegens capitaal als interesse, cost en schadeloos sullen kunnen en mogen 

verhalen. Renuncierende comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien rechtens desen 



eenigsints contarierende en in specie mede van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids 

oirconde hebbe ick verwalter voorn. dese beneffens Harmen ten Cate, als door comparanten in judicio 

gequalificeert vermits selfs niet schrijven nog segelen kunnende, soo voor haar heeft getekent en gesegelt, 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 3 may 1765. 

 

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 Jalink en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Rensink (Ekels) en desselfs huisvrouw Geesken Rensink marito 

tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 8 may 1764 volgens 

coopbrief verkoft te hebben haar eygen toebehorende stuk bouwland groot ongeveer ses schepel 

gesaay sijnde tiendbaar met derselver verdere lusten en lasten soo en als comparanten het selver in 

gebruik gehad en beseten hebben op de Langenberg in den Stokkemer esch bij Dijkinks land onder desen 

gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat aan ende ten erflijken profite van Harmen Vedders en 

desselfs huisvrouw Jenneken Roelofs voor een summa van drie hondert en vijftig car. gulden vrij 

gelt. Dat die cooppenningen door de coperen aan haar comparanten ten vollen ende te danke waeren 

voldaan. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren 

maar ook gemelde verkofte stuk bouwland op den Langenberg in optima juris forma cederen, 

transporteren ende overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erfelijken profite van de 

coperen Harmen Vedders en huisvrouw Jenneken Roelofs voorn. en derselver erfgenamen. Comparanten 

en haar 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 neffens de ed. Harmen ten Cate als door comparanten versogt en in 

judicio gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 3 may 1765. 

 

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 Jalink en Willem te Rouwenhorst persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Berent Cuiper nu Snellink en desselfs huisvrouw Maria Roelvink 

marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden uit hun eygen toebehorende erve en goed Snellink 

in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen gelegen, verkoft te hebben een stukjen 

gaardenland het Rierink gaardeken genaamt sijnde tiendbaer en beswaart met heeren lasten en verdere 

lusten en lasten bij Wennink in den Stokkemer esch naast Fockers en Rierinks land in de boerschap 

Stokkum onder desen gerichte kennelijk gelegen. Ende dat aan ende ten erflijken profite van Hendrik 

Rierink en desselfs huisvrouw Jenneken Cornelissen Wippert voor een summa van een hondert en 

twintig gulden vrij gelt en dat de cooppenningen door de coperen aan haar comparanten ten vollen 

waeren voldaan. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen 

quiteren maar ook gemelde verkofte stukjen gaardenland in optima juris forma cederen, transporteren 

ende overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erfelijken profite van voorn. coperen en 

derselver erfgenamen. Comparanten en haar 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 neffens de comparanten getekent 

en door mij mede voor haar gesegelt. 

Actum Goor den 4 may 1765. 

 

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 Jalink en Willem te Rouwenhorst persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Berent Cuiper nu Snellink en desselfs huisvrouw Maria Roelvink 

marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden uit hun eygen toebehorende erve en goed Snellink in 



de boerschap Stokkum gelegen, verkoft te  hebben een stukje bouwland in de Woerd naast Hoevink en 

Rengerink land onder Stokkum in desen gerichte kennelijk gelegen, sijnde tiendbaar en beswaart met 

heeren lasten en verdere lusten en lasten. En dat aan en ten profite van Gerrit Effink voor de summa van 

een hondert car. gulden vrij gelt en dat die cooppenningen door den coper aan haar ten vollen waeren 

voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten wegens de gelibelleerde cooppenningen niet alleen ten vollen 

quiteren maar ook gemelde verkofte stukjen land in optima juris forma cederen, transporteren ende 

overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erfelijken profite van den coper Gerrit Effink en 

desselfs huisvrouw Jenneken Roelvink en derselver erfgenamen. Comparanten en haar 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 neffens de comparanten getekent en door mij mede voor haar gesegelt. 

Actum Goor den 4 may 1765. 

 

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 Jalink en Willem te Rouwenhorst persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Berent Cuiper nu Snellink en desselfs huisvrouw Maria Roelvink 

marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden uit hun eygen toebehorende erve en goed Snellink in 

de boerschap Stokkum gelegen, verkoft te  hebben een stukje bouwland sijnde tiendbaar en beswaart 

met heeren lasten en verdere lusten en lasten in den Stokkemer esch naast de landen van Leppink en 

Jolink onder desen gerichte kennelijk gelegen. En dat aan en ten erflijken profijte van Hendrik Overbeek 

en desselfs huisvrouw Janna Rengerink en erfgenamen en dat voor een summa van een hondert 

seventien gulden en tien stuivers vrij gelt en dat de cooppenningen door de coperen aan haar ten vollen 

waeren voldaan en betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten 

vollen quiteren mar ook gemelde verkofte stukjen land aan de coperen voorn. en erven in optima juris 

forma cederen, transporteren ende overdragen, sulx doende in en mits desen. Comparanten haar en hun 

erfgenamen daar van ontervende ende de coperen 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 neffens de comparanten getekent en door mij mede voor haar gesegelt. 

Actum Goor den 4 maay 1765. 

 

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 Jalink en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Gerrit Hiddink (Lammertink) voor hem selfs en de rato caverende 

voor sijn lamme absente huisvrouw Geesken Wolters onder Marculo wonende; voorts Jan Oink 

(Wolters) en desselfs huisvrouw Diena Oink onder Elsen wonende marito tutore. De welke bekenden 

ende verklaerden volgens coopbrief in dato den 1 mey deses jaers daarvan opgerigt, verkoft te hebben aan 

Gerrit Krabbenbos junior haar eygen toebehorende vrije en allodiale ongeveer twee dagwerken 

hooyland het Haverland genaamt tusschen de hooylanden van Groot Leuvelink en Sligtman onder 

Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en dat voor een summa van seven hondert car. 

gulden vrij gelt en dat die cooppenningen door den coper aan comparanten yeder voor de halfscheid 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 het Haverland 

genaamt met derselver lusten en lasten in optima juris forma cederen, transporteren ende overdragen, sulx 

doende in en mits desen, aan ende ten erflijken profijte van den coper Gerrit Krabbenbos junior voorn. 

en derselver erfgenamen. Comparanten haar en hun erfgenamen daar van ontervende ende de coper 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 neffens de heer proc. Christoffel 

Hulsken als door comparanten schrijvens onervaeren en geen zegel gebruikende sijnde, in judicio 



gequalificeert voor haar samen te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 13 may 1765. 

 

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 Jalink en de ed. Coenraad ter Swaak persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn de heer Gabriel Weerman burgermr. der stad Delden en desselfs 

huisvrouw juffr. Johanna Christina Werninck, marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden op 

den 24 augusti 1762 volgens coopbrief daarvan opgerigt in een vastbundigen erfcoop verkoft te hebben 

haar eygen toebehorende vrije en allodiale plaatsjen den Wildeman genaamt in het carspel van 

Goor onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen met sijn getimmerte, hooge en lage landerijen, 

regt en geregtigheden, edog hieronder niet mede begrepende de nieuwe uit de gemeente gekogte en 

aangegraven grond ongeveer groot vier spint gesaay en vrij van verpondinge soo als het selve is 

uitgebaakt en bijlangs den weg nae Goor gelegen is. En dat voor een summa van een duisent drie 

hondert gulden vrij gelt en wel aan ende ten erflijken profite van Jan Juurlink en desselfs huisvrouw 

Maria Bleeke thans bouwlieden op het erve Gijmink in het carspel van Goor gelegen en derselver 

erfgenamen. En dat door gemelde coperen en comparanten op rekeninge in minderinge van die 

cooppenningen sijnde betaalt de summa van elf hondert gulden en hetselve verkoperen en coperen 

geannnueert dat de coperen die nog resterende twee hondert gulden sullen verrenten met drie gulden van 

het hondert ter tijd en wijle deselve sullen hebben voldaan. De eerste jaer interesse sal verschijnen op 

aanstaande may 1766 waarvan het regt op het plaatsjen ter tijd voldaan sijn door verkoperen word 

gereserveert. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen 

quiteren maar ook gemelde verkofte plaatsjen de Wildeman genaamt invoegen voorschr. in optima juris 

forma cederen, transporteren en de overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten erflijken 

profijte van de coperen Jan Juurlink en desselfs huisvrouw Maria Bleeke voorn. en derselver erfgenamen. 

Comparanten haar en 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 benevens de comparanten eygenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 14 maay 1765. 

 

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 Jalink en Coenraad ter Swaak persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Berent Lodeweges en desselfs huisvrouw Trientjen Kort marito 

tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden 

gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Jan 

Meenderink junior en Jan Closters in qualiteit als mombaeren van Arent Altink minderjarige zoon 

van wijlen Harmen Altink of ook wel Weevers genaamt en derselver erfgenamen een capitaele summa 

van vier hondert car. gulden, segge f 400, ad 20 st het stuk. Met beloften om dit capitael jaerlix te sullen 

verrenten met drie diergelijke gulden van yeder hondert. Sullende het eerste jaar interesse verschenen 

weesen op primo may 1766 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie of aflosse toe. 

Die ten wedersijden gereserveert blijft mits de opsage daarvan een half jaer 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 in haar qualiteit of aan haar pupil 

meerderjarig geworden sijnde of derselver erven, sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke 

capitaele summa en daarop te verlopen interesse comparanten verbinden haare personen, gerede en 

ongerede goederen egeene uitgesondert en specialijk daar voor tot een gerichtelijk hypotheecq of 

onderpand stellen en mits desen verbinden, haar eygen toebehorende vijff dagwerken hooyland het 

Snijders weitjen genaamt aan de eene sijde aan Elkink en andere sijde aan Stoevelaars broek bij de 

Stoelhorst en dan nog twee schepel bouwland de Wijmerinks korte voore genaamt tusschen de landen van 

Jan Hendrik Lodeweges en Hendricus Gorkink in den Markeler esch, beide parcelen onder Marculo in 



desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen in gemelde haar qualiteit hun 

pupil of derselver erfgenamen haar daar aan ten allen tijde cost en schadeloos sullen kunnen en mogen 

verhalen. Renuncierende de 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 neffens de comparanten getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 12 may 1765. 

 

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 Jalink en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Derk Wessels nu Alberink en desselfs huisvrouw Hendrina 

Alberink marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden 

gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Hendrik Middelesch 

in Zuna wonende en derselver erfgenamen een capitale summa van een een duisent car. gulden, segge 

f 1000, de gulden ad 20 st het stuk. Met beloften om dit capitaal jaerlix te sullen verrenten met twee 

gulden en tien stuivers van yeder hondert. Sullende het eerste jaar interesse verschenen weesen op den 26 

july dese jaars 1765 en soo vervolgens van jaar tot jaar te continueren tot de effective aflosse en die ten 

wedersijden sal vrij staan, mits de denunciatie daarvan een half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag gedaan 

worde. Als voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde intersse op de eerstvolgende verschijnsdag 

in een onverdeelde summa aan handen van de rentheffer of derselver erfgenamen sal moeten worden 

gerestitueert ende erlegt. Voor welke gemelde capitale summa en daarop te verlopen rente comparanten 

verbinden haere personen, gerede en ongerede goederen egeene uitgesondert en tot een speciaal 

hypotheecq en onderpand daar voor stellen en mits desen verbinden, haar eygen toebehorende halve 

erve en goed Alberink genaamt met desselfs ap- en dependentien, recht en geregtigheden soo en als van 

Jan Brouwer is aangekoft in de boerschap Elsen kennelijk gelegen. Voorts twee dagwerken hooyland bij 

Arents huis in het Elsenerbroek en dan nog drie schepel land den Aaftink camp genaamt tusschen de 

landen van Alberink en Eeftink in den Elsener esch in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. 

Ten einde de rentheffer of derselver erfgenamen sig daar aan bij onverhoopte 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 en 

in specie mede van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter 

richter voorn. dese beneffens de ed. Coenraed ter Swaak, als door comparanten in judicio versogt en 

gequalificeert sijnde voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 17 may 1765. 

 

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 Jalink en Coenraad ter Swaak persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Berent Vrielink of ook wel Broek Berent genaamt en desselfs 

huisvrouw Derkjen Speelbroek marito tutore. De welke bekenden ende verklaerden wegens opgenomen 

en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Jan 

Sprokkereef en desselfs huisvrouw Grietjen Klein Bruggink een capitale summa van agt hondert 

car. gulden, segge f 800, ad 20 st het stuk. Belovende dese jaerlix te sullen verrenten tegen drie gulden 

van het hondert, waarvan het eerste jaar rente verschijnen sal op den 1 november dese jaars 1765 en soo 

continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe, waarvan de opsage ten wedersijden 

sal vrij staan en een half jaar voor den verschijnsdag aangekondigt moeten worden. Wanneer het capitaal 

met de agterstandige interesse van dien aen handen van de renthefferen of derselver erven gerestitueert en 

erlegt sal moeten worden. Ter pracyse nakominge van het welke sij comparanten sijn verbindende haere 

personen, gerede en ongerede goederen egeene uitgesondert en tot een speciaal hypotheecq en onderpand 

stellende en mist desen verbindende haar eygen toebehorende camp land Reint ter Laars camp 

genaamt van Harmen Donders en vrouw Janna Twenhuis aangekoft, met het daarop staande huis 

en getimmerte, regt en geregtigheden in de boerschap Harke onder desen gerichte van Kedingen 

kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of derselver erven haar daar aan soo wegens capitaal als 



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 specialijk 

van die van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese 

beneffens de heer proc. Christoffel Hulsken, als door comparanten schrijvens onervaeren en geen zegel 

gebruikende sijnde, in judicio gequalificeert voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 17 may 1765. 

 

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 Jalink en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Berent Meester Berends en desselfs huisvrouw Mette Bolkmans 

marito tutore aan de Stoelhorst onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaerden op den 

29 september 1763 volgens coopbrief daarvan opgerigt, verkoft te hebben aan Harmen Broens en 

desselfs huisvrouw Jude Borkent haar eygen toebehorende plaatsjen bestaande in huis en annexe 

gaarden en landerijen, met derselver lusten en lasten het Wissink plaatsjen genaamt langs Wissink 

camp onder Marculo in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat voor een summa van vijff 

hondert vijf en dartig gulden vrij gelt en dat de cooppenningen door de coperen aan haar comparanten 

ten vollen waeren voldaan ende betaalt. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde 

cooppenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte plaatsjen met sijn lusten en lasten in 

optima juris forma cederen, transporteren ende overdragen, sulx doende in en mits desen, aan ende ten 

erfelijken profite van de coperen Harmen Broens en desselfs huisvrouw Jude Borkent voorn. en derselver 

erfgenamen. Comparanten en haar 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 neffens de heer proc. Christoffel Hulsken als 

door comparanten als schrijvens onervaeren en geen zegel gebruikende sijnde in judicio gequalificeert 

voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 18 may 1765. 

 

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 Jalink en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen zijn Griete Lammertink wed. van wijlen Hendrik Lammertink onder 

Marculo wonende geassisteert met Tonis Ikkink als haar versogten en toegelaten mombaar in desen; 

voorts Harmen Krabbenbos en desselfs huisvrouw Janna Lammertink, Jan Hendrik Zwiers en 

desselfs huisvrouw Jenneken Lammertink maritis tutoribus en dan nog Jan Lammertink. 

Bekennende ende verklarende zij comparante, zoo voor haar zelfs als wettige voogdesse van haar 

minderjarige kinderen en boedelhouderse van gemelde haar ehemans nalatenschap, wegens opgenomen en 

in goeden gangbaren Hollandsen gelde oprecht en deugdelijk schuldig te weesen aan Derk Hogelaar en 

desselfs huisvrouw Janna Vincent op de watermolen bij Diepenheim wonende en derselver erven, voor 

een capitale somma van een duisent en vijf hondert car. guldens, zegge f 1500, ad 20 stuivers het stuk. 

Met beloften om dit capitaal te zullen en willen verrenten met drie diergelijke gulden van yeder honderd. 

Zullende het eerste jaar interesse verschenen weesen op den 29 november dezes jaars 1765 en zoo 

continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe en die ten wedersijden gereserveert 

blijft ten allen tijde te mogen geschieden mits de opsage daar van een half jaar voor de jaerlixe 

verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde interesse 

aan handen van de renthefferen of derselver erven op de eerstkomende verschijnsdag sal moeten worden 

gerestitueert en erlegt. Zijnde voorschr. capitaal gebruikt tot dempinge van een gelijke somma aan Jannes 

ten Cate en Hendrik ten Cate junior tot Almeloo volgens versettinge in dato den 20 augusti 1763 

verschuldigt geweest. Voor welke capitale summa comparante ter assistentie als vooren met volkomen 

consent en approbatie van voorgemelde mede gecompareerd zijnde meerderjarige kinderen, verbind haare 

en derselver kinderen, persoonen, gereede en ongereede goederen geene uitgesondert en specialijk daar 

voor tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand steld haar eygendoemelijke onbeswaarde hiernae 



gespecificeerde vaste goederen van het erve Lammertink als het huis en gaardens groot ongeveer twee 

mudde en twee schepel gesaay, den Langen kamp groot twee mudden, de Bree circa groot vijff mudden 

gesaay en dan nog een hooyland groot vijff dagwerken sijnde de halfscheid van Lammertink of Enkelder 

maat genaamt, alle parcelen onder Marculo in dezen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde 

de renthefferen of derselver erven haar daar aan, zoo wegens capitaal als interesse, ten allen tijde kost en 

schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparante ten dien einde van alle 

exceptien, privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende en in specie mede van de exceptie van 

ongetelden gelde. Mitsgaders van het benificium senatus consulti velliani et authentica si qua mulier 

houdende haar van dezen allen volkomen onderrigt. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ick verwalter 

richter voorn. dese neffens de heer proc. Christiaan Hulsken, als door de gezamenlijke comparanten in 

judicio gequalificeerd zijnde voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 21 juny 1765. 

 

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 Jalink en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen zijn Griete Lammertink wed. van wijlen Hendrik Lammertink onder 

Marculo wonende geassisteert met Tonis Ikkink als haar versogten en in dezen toegelaten mombaar. En 

bekende sij comparante, zoo voor haar zelfs als wettig voogdesse van haar minderjarige kinderen en 

boedelhoudersche van gemelde haar ehemans nalatenschap, wegens opgenomen ontfangen penningen en 

in goeden gangbaeren gelde oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan de ed. Coenraad ter Swaak en 

desselfs huisvrouw Anna Margareta Sutmullers en derselver erven, een capitaele summa van een 

honderd en vijftig car. gulden, segge f 150, ad 20 stuivers het stuk. Met belofte om dit capitaal jaerlix te 

verrenten met drie gulden en tien stuivers van het hondert. Zullende het eerste jaar interesse verschenen 

weesen op den 27 november dezes jaars 1765 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie 

en aflosse toe en 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 ageteren sijnde 

interesse op de eerstkomende verschijnsdag aan de renthefferen of hunne erven sal moeten worden 

gerestitueert en erlegt. Voor welk capitaal en daarop te verschijnen interesse comparante verbind haar en 

derselver kinderen persoonen, gereede en ongereede goederen geene uitgezonderd en specialijk daarvoor 

tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand stellende haar eygen toebehorende stukke land het 

Hulsbekken land genaamt waar op de rentheffer op den 10 april 1752 bereids ook al een hypotheecq van 

twee honderd gulden bekomen hebben, ten einde de renthefferen of hunne erven in cas van misbetalinge, 

soo van capitaal als interesse, haar daar aan ten allen tijde kost en schadeloos sullen kunnen en mogen 

verhalen. Renuntierende ten dien einde van alle exceptien en privilegien rechtens dezen eenigsints 

contrarierende en in specie mede van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids oirconde 

hebbe ick verwalter richter voorn. dese benevens de heer proc. Christiaan Hulsken, als door comparante in 

judicio gequalificeerd zijnde voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 21 juny 1765. 

 

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 Jalink en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Swoferink (Weerts) en desselfs huisvrouw Hendrine Swoferink 

marito tutore en Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaerden voor een summa van drie 

honderd gulden vrij gelt bij haar comparanten ten vollen en te danke ontfangen penningen ingevolge 

coopbrief in dato den 29 januar dese jaars 1765 in optima juris forma verkoft te hebben, te cederen, te 

transporteren ende over te dragen, sulx doende in en mits desen, haar eygen toebehorende vrije en 

allodiale perceel bouwland het Nieuwe land genaamt groot ongeveer tien schepel gesaay beswaart met 

heeren lasten jaerlix twee gulden en tien stuivers ordinaire verpondinge en gesaay nae proportie met 

derselver verder regt en geregtigheden met de noord en westzijde aan het velt, oostzijde aan Hendertink, 

zuidzijde aan Berent Bloemers landen en waar naa en of de weg in cas van twist over de grond aan het end 

naast Hendertink land sal moogen gebruikt worden, aan den Elsener esch in de boerschap Elsen in desen 



gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat aan ende ten erflijken profijte van de coperen Egbert 

Kippelink en desselfs huisvrouw Janna Koppelmaat en derselver erven. Comparanten haar en hun 

erfgenamen van gemelde verkofte bouwland ontervende ende de coperen gemeld met derzelver 

erfgenamen daar wederom aenervende bij dezen. 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. deze getekent en gezegelt gelijk de comparanten 

deze mede hebben getekent, dog geen cachet hebbende door mij verwalter richter op derselver versoek 

mede voor haar gezegelt. 

Actum Goor den 4 july 1765. 


