
1765-1766  Transporten en hypotheken 

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

dezes dat voor mij en ceurnoten de welke waaren Hendrik Jalink en Berent Donkelman persoonlijk 

gecompareerd en erschenen zijn Jan Wassink en desselfs huisvrouw Geertjen Nijenhuis, als mede 

Hendrik Wassink en desselfs huisvrouw Aaltjen Olminkhof maritus tutoribus in Elsen wonende. De 

welke te samen en yeder in het bijsonder bekenden ende verklaerden wegens opgenomen en in goeden 

gangbaren Hollandsen gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn aan Marten van 

den Dijk en desselfs huisvrouw Margareta ter Weele en erfgenamen, een capitale summa van vier 

honderd gulden, herzegge f 400, ad 20 stuivers het stuk. Met beloften om dit capitaal jaerlix te verrenten 

met drie gulden en vijff stuivers van yeder honderd. Zullende het eerste jaar interesse verschenen weezen 

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 daar van een half jaar voor de jaerlixe verschijnsdag gedaan 

worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren zijnde interesse aan handen van de 

renthefferen of hun erven sal moeten worden gerestitueert en erlegt. Tot pracyse nakominge van dezen 

allen comparanten te samen en yeder in het bijsonder verbinden haare persoonen, gerede en ongerede 

goederen egene uitgesonderd en specialijk tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand daar voor stellen 

en mits dezen verbinden, haar eygen toebehorende darde part van het hooy en bouwland de Rijt, den 

Hoogen Bullenes en de Dondersmaat genaamt soo met Heegeman en Hendrik Mensink omme hooyen, 

aan malkanderen tusschen Bulleners, Duischen en Klaas Berends bouw en hooylanden onder Elsen en 

Enter in dezen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of hunne erven haar 

daar aan in cas van misbetalinge, soo van capitaal als interesse, ten allen tijde kost en schadeloos zullen 

kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparanten 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. deze neffens de heer proc. Christoffel Hulsken, 

als door comparanten in judicio gequalificeerd zijnde voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en 

gezegelt. 

Actum Goor den 12 july 1765. 

 

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

dezes dat voor mij en ceurnoten de welke waaren Hendrik Jalink en Gerrit ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd en erschenen zijn Hendrik Sligtman nu Wiemerink en desselfs huisvrouw Aaltien 

Boelink marito tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen 

en in goeden gangbaren Hollandsen gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te weesen 

aan de weled. heer Francois de Wolf en vrouw Aleida Dumbar ehelieden op het Westerflier wonende, 

een capitaele summa van een duisend en vier honderd car. gulden, herzegge f 1400, ad 20 stuivers het 

stuk. Met beloften om dit capitaal jaerlix en alle jaar te zullen verrenten met vier diergelijke gulden van 

yeder honderd, edog de interesse binnen agt weken naa de verschijnsdag betaalt wordende met drie gulden 

en vijftien stuivers kunnen volstaan. Sullende het eerste jaar interesse verschenen weesen op den 30 july 

1766 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden 

gereserveert blijft mits de opzage daarvan een half jaar voor de jaarlixe verschijnsdag gedaan worde. Als 

wanneer voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde interesse aan handen van de renthefferen of 

derselver erven sullen moeten worden gerestitueert en erlegt. Voor welke capitale summa en daar op te 

verlopene interesse sij comparanten verbinden hare personen, gerede en ongerede goederen egene 

uitgesondert en specialijk daar voor tot een gerichtelijk hypotheecq en onderpand stellende 1. haar eygen 

toebehorende en door haar bewoond wordende huis en gaarden den Wiemerink gaarden genaamt 

groot ongeveer ses schepel gezaay aan de eene zijde langs den hof van de Weeme van Markel en aan de 

andere zijde van Kistemakers hof onder Markel en Stokkum, 2. ses dagwerken hooyland zijnde de 

halfscheid van de soogenaamde Breede Hobbes maate onder Markel bij het Wolvesgoor waarvan de 

andere halfscheid Lammertink is toebehorende, 3. twee stukken bouwland in den soogenaamden Potkamp 

yeder stuk een mudde gezaay tusschen de landen van Stoffer Cloots, 4. nog een stuk bouwland groot een 



mudde gezaay tusschen de landen van Cloots en Slag Jan mede in voornoemde Potkamp onder de 

boerschap Harke en alle onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de heer en 

vrouw renthefferen of derzelver erven in cas van misbetalinge, soo van capitaal als interesse, haar daar aan 

ten allen tijde cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparanten ten dien 

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

exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. dese 

beneffens de ed. Hendricus Slaterus, als door comparanten in judicio versogt en gequalificeert zijnde voor 

haar te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 6 augusti 1765. 

 

Actum Goor den 9 augusti 1765. Verwalter Richter dr Joan Jalink, assess. Cornelis Soetters en Hendrik 

Jalink. 

Erschenen de Hoog Wel Geb Gestr Heer Jan Heidentrijk Baron van Coeverden tot Wegdam en de 

Hoog Wel Geb Vrouw Alegonda Isabella Baronnesse van Coeverden tot Wegdam geboren 

Baronnesse Raasfelt echtelieden. De laatste met de eerste als haar man ende voogd geassisteert en 

voorgedragen dat de goederen door haar comparanten den 6 july 1758 voor het scholten gerichte van den 

Hardenberg voor een summa van seven duisend gulden ten profite van de heer burgermeester Muntz 

en desselfs vrouw verbonden door de heer en vrouw comparanten sijn verkogt en aan de koperen met 

ontslag van dat verband overgedragen. Dat door de heer en vrouw comparanten op den 28 december 1758 

voor hetselve capitaal en tot meerder securiteit der welgemelte burgermeester en vrouw Muntz voor dezen 

weledelen gerichte tot een speciaal hypotheec en onderpand der comparanten vrije en allodiale goed en 

havezate Wegdam, huys, bouwhuysen, hoven, houtgewassen, praeminentien, ap en dependentien, voorts 

die daar toe en onderhorende bouwlanden, hooy en groengronden, met alle haar regt en geregtigheden, 

mitsgaders het erve Krooshoop, het erve Spekenbrink, het plaatsjen den Boom en het plaatsjen de Vinke 

met die daartoe en onderhorige landerijen, houtgewassen, huysen en getimmerten, ap en dependentien van 

dien verbonden en gestelt sijnde en voorschreven burgermeester Muntz en desselfs vrouw derhalven op de 

goederen onder het scholtampt van den Hardenberg voor die seven duisend gulden geen regres meer 

hebbende. Zoo verklaren de comparanten het voornoemde verband van den 28 december 1758 te houden 

voor puur en suiver gepasseerd sodanig en met dit effect dat de voornoemde burgermeester en vrouw 

Muntz in de eerste plaats op de voorgemelte gehypothequeerde goederen onder dit weledele gerichte 

gelegen wegens het voorschreven capitaal en daar op te verlopene interessen sullen kunnen en mogen 

verhalen. Renuntierende de comparanten ten dien einde van alle exceptien soo generaal als speciaal welke 

daartegens andersins souden hebben kunnen of mogen gemoveert worden. 

 

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

dezes dat voor mij en ceurnoten de welke waaren Hendrik Jalink en Jan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd en erschenen is Jan Assink uit Elsen. De welke bekende ende verklaarde voor een somma 

van een duisend en eenhonderd en vijftig car. gulden vrij gelt bij hem comparant ten vollen ende te 

danke ontfangen penningen en waarvan mits dezen quiteert in optima juris forma verkoft te hebben zijn 

eigen toebehorende huis met zijn hooy en bouwland de Blekhorst genaamt met zijn lusten en lasten, 

recht en gerechtigheden in het Elsenerbroek onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende 

dat aan ende ten erflijken profijte van Gerrit Jan Reef; doende derhalven daarvan mits dezen landcedelijke 

cessie, transport en overdragt aan ende ten erflijken profite van den coper Gerrit Jan Reef voorn. en 

derzelver erven. Comparant hem met de zijne daarvan ontervende ende de coper meergemeld met de zijne 

daar wederom aanervende bij dezen. Met beloften om deze erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te 

zullen staan wagten en waaren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waarheids 

oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. deze neffens den comparant getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 27 augusti 1765. 

 

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

dezes dat voor mij en ceurnoten de welke waaren Cornelis Soetters en Hendrik Jalink persoonlijk 



gecompareerd en erschenen zijn Jan Rensink of Plasmans en desselfs huisvrouw Hendrica Siggers 

marito tutore onder Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaarden voor een summa van vijff 

honderd en sestig car gulden vrij gelt bij haar comparanten ten vollen ende te danke ontfangen ingevolge 

coopbrief in dato den 5 maay 1765 daarvan opgerigt, verkoft te hebben aan Gerrit Lodeweges en 

desselfs huisvrouw Hendrina Wessels haar eygendoemelijke vrije en allodiale katerstede den 

Bungeler genaamt met het huis en hoff, regt en geregtigheid, te heide en te weide, als mede den halven 

Rosenkamp met de oostzijde naast Hendricus Gorkink en westzijde naast Jan Greven nu Berent Stoevebelt 

haar landen aan de smalle kerkdijk, vrij en allodiaal exempt heeren lasten en jaerlixe uitgang van vijftien 

stuivers wasgelt aan de kerke van Markel en met de halfscheid der hoenders die op den geheelen kamp 

staan aan den Hoff te Goor; ook met vrugten van dien camp soo als de verdeelinge daarvan gemaakt is en 

wegen zoo daar bij behorende. Beyde perselen onder Stokkum in dezen gerichte van Kedingen kennelijk 

gelegen. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteren 

maar ook gemelde verkofte katerstede met het huis en hoff, mitsgaders den halven Rosenkamp in optima 

juris forma cederen, transporteren en overdragen aan ende ten erflijken profite van de coperen Gerrit 

Lodeweges en desselfs huisvrouw Hendrina Wessels en derzelver erven. Comparanten haar en erven daar 

van ontervende ende de coperen meergemeld met de haaren daar wederom aanervende bij dezen. Met 

beloften om deze erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle 

evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. 

deze neffens de heer proc. Christoffel Hulsken als door comparanten gequalificeerd zijnde voor haar te 

tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 30 augusti 1765. 

 

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

dezes dat voor mij en ceurnoten de welke waaren Cornelis Soetters en Hendrik Jalink persoonlijk 

gecompareerd en erschenen zijn Gerrit Lodeweges en desselfs huisvrouw Hendrina Wessels marito 

tutore op het Bungeler onder Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaarden wegens 

opgenomen en in goeden gangbaren Hollandsen gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk 

schuldig te weesen aan juffr. Anna Elisabeth Dockhoren wed. van Andries van Reemert, een capitale 

summa van vier honderd car. gulden ad 20 stuivers het stuk. Met beloften om dit capitaal jaarlix te 

verrenten met drie gulden van yeder honderd. Zullende het eerste jaar interesse verschenen weesen op den 

26 augusti 1766 en zoo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten 

wederzijden gereserveert blijft mits de opzage daar van een half jaar voor den verschijnsdag gedaan 

worde. Tot pracyse nakominge van dezen allen comparanten verbinden haare personen, gerede en 

ongerede goederen egene uitgezondert en specialijk daar voor tot onderpand stellen haar eygen 

toebehorende en door haar bewoond wordende huis en hoff het Bungeler genaamt, als mede den 

halven Rosenkamp met de oostzijde naast Hendricus Gorkink en de westzijde naast Jan Greven nu Berent 

Stoevebelt zijn land, met derzelver regt en geregtigdheden aan den kleinen kerkdijk, beyde perselen onder 

de boerschap Stokkum in dezen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de rentheffersche of 

hun erven in cas van misbetalinge, zoo wegens capitaal als interesse, haar daar aan ten allen tijde kost en 

schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparanten ten dien einde van alle evictie 

en privilegien rechtens dezen eenigsints contrarierende en in specie mede van ongetelden gelde. S.A.L. In 

waarheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. deze neffens den comparant getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 30 augusti 1765. 

 

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

dezes dat voor mij en ceurnoten de welke waaren Cornelis Soetters en Hendrik Jalink persoonlijk 

gecompareerd en erschenen is Aaltjen Pongers, wed. van wijlen Berend Paschers onder Harke wonende 

en geassisteert met desselfs swager Gerrit Paschers als mombaer. De welke bekende ende verklaarde 

zoo voor haar selfs en als boedelhoudersche en wettige voogdesse over haare kinderen wegens 

opgenomen en in goeden gangbaren gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te wezen 

aan Albert Peterman en Tonis Hesselink als mombaeren van Willem Spanke minderjarige zoon van 



Anna Duinshorst, de somma van drie honderd car. gulden ad 20 stuiver het stuk, door haar mombaren 

van Bungeler wederom ontfangen. Met belofte om dit capitaal jaerlix te verrenten met drie en een halve 

gulden van yder honderd, edog de interesse binnen ses weeken na den verschijnsdag betaalt wordende met 

drie gulden van het honderd kunnen volstaan. Sullende het eerst jaar interesse verschenen wezen als 

heeden over een jaar en zoo contineren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten 

wederzijden gereserveert blijft mits de opzage daarvan een half jaar voor den jaarlixen verschijnsdag 

gedaan worde. Zijnde het capitaal mede gebruikt tot aflossinge van een versettinge in dato den 6 januar 

1758 groot twee honderd gulden aan Janna Pongers als erfgenaam van Jan Pongers. Tot pracyse 

nakominge van het voorschrevene comparante verbind haar persoon, gerede en ongerede goederen egene 

uitgezonderd en specialijk daarvoor tot onderpand steld haar eygen en door haar bewoond wordende huis 

met de bijgelegen gront niets uitgesondert het Plas Berents genaamd tussen Sligtman en den Pot onder 

Harke in dezen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of haar pupil en erven 

in cas van misbetalinge, zoo van capitaal als interesse, haar daar aan ten allen tijde cost en schadeloos 

sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende comparante 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 waarheids oirconde hebbe ick verwalter richter voorn. deze neffens Jan Harmen Snel, als 

door comparante en mombaer schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende zijnde gequalificeert voor 

haar te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 3 september 1765. 

 

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

dezes dat voor mij en ceurnoten de welke waaren Cornelis Soetters en Hendrik Jalink persoonlijk 

gecompareerd en erschenen zijn Wolter Cuyper en desselfs huisvrouw Christina ten Duischatte marito 

tutore. De welke bekenden ende verklaarden ingevolge coopbrief in dato den 10 july dezes jaars daarvan 

opgericht en in vasten stevigen erfcoop verkoft te hebben haar eygendoemelijke uitgang van drie 

schepel rogge verschijnende jaarlix op Martini, gaande uit het erve of goedjen Dambrink gehorende aan 

den huise Hekeren en wel aan Berent ten Zijthoff en desselfs huisvrouw Johanna ter Weele en 

erfgenamen voor een somma van honderd gulden en dien uitgang op aanstaande Martini dezes jaars 

door de coperen mag worden beginnen te ontfangen en dat de cooppenningen aan comparanten ten vollen 

en te danke waren voldaan en betaalt. Oversulx comparanten gemelde verkofte uitgang van drie schepel 

rogge in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen, sulx doende in en mits dezen, aan ende 

ten erflijken profite van gemelde coperen Berent ten Zijthoff en desselfs husvrouw Johanna ter Weele en 

derselver erven. Comparanten haar en erfgenamen daarvan ontervende ende coperen met de haren daar 

wederom aanervende bij dezen. Met beloften om dezen erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen 

staan wagten en waaren voor alle evictie en opsprake als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde 

hebbe ick verwalter richter voorn. deze neffens den comparanten eygenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 5 september 1765. 

 

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

dezes dat voor mij en ceurnoten de welke waaren Jan ten Zijthoff en Hendrik Jalink persoonlijk 

gecompareerd en erschenen zijn Aaltjen Beltmans wed. van wijlen Berend Beltmans, mitsgaders haar 

zoon Jan Beltmans voor hem selfs waarmede comparante in dezen mede gassisteert. Bekennende ende 

verklaarende sij comparanten voor een summa van twee honderd car. gulden vrij gelt bij haar ten vollen 

ende te danke ontfangen verkoft te hebben aan Jan Wolberink en desselfs huisvrouw Geertruid 

Leeftink haar eygendoemelijke stuk land zijnde tiendbaar met derselver verdere lusten en lasten het 

Tieuw land genaamt, aan de eene zijde aan het veld en de andere zijde naast Haar Geerdes land in de 

boerschap Stokkum onder dezen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Doende derhalven 

comparanten van gemelde verkofte land in optima juris forma cessie, transport en overdragt aan ende ten 

erflijken profite van voornoemde coperen Jan Wolberink en desselfs huisvrouw Geertruid Leeftink en 

erfgenamen. Comparanten haar en erfgenamen daarvan ontervende ende coperen met de haare daar 

wederom aanervende bij dezen. Met beloften om dezen erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen 



staan wagten en waaren voor alle evictie en opsprake als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde 

hebbe ick verwalter richter voorn. deze neffens de heer proc. Christoffel Hulsken, als door comparanten 

schrijvens onervarende zijnde gequalificeerd voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 6 september 1765. 

 

Extract uit het register der resolutien van Gedeputeerden van de Staaten van Overijssel 

Deventer den 9 september 1765. 

Op de request van Jan Heidentrijk van Coeverden houdende om ten requeste geallegeerde redenen 

versoek dat haar edele heeren van die goedheid gelieven te zijn om iemand te nomineren ende te 

authoriseren, hoe eerder hoe liever, aan wien hij de noch resterende cooppenningen van het erve Assink 

ter summa van een duisend seven honderd twee en seventig guldens met de interesse tot den 1 may 

incluis moge betalen en vervolgens iemand te aucthoriseren om aan hem naa het landrechte transport en 

overdragt te doen. Wanneer de remonstrant de resterende en nog verschuldigde halve cooppenningen van 

het erve Assink in de requeste gemeld ter summa van een duizend en seven honderd twee en seventig 

guldens en seven stuivers aan de ontfanger van Twente zal hebben voldaan en betaald; als mede de 

interessen van deselve summa aan de rentmeester van Sipculo en Albergen tot den laasten april des 

aanstaanden jaars 1700 ses en sestig incluis en van de voornoemde betalinge der resterende 

cooppenningen als boven aangemelden rentmeester van Sipculo en Albergen bij quitancie van de 

ontfanger van Twente behoorlijk zal zijn gebleken als mede aan hem de interesse invoegen voorschreven 

behoorlijk zijn betaald. Zoo word dezelve rentmeester van Sipculo en Albergen nu voor alsdan 

geaucthoriseerd ende gequalificeerd aan den remonstrant van het erve Assink in Elsen ten requeste 

gementioneert namens Ridderschap en Steden landcedelijke cessie en overdragt te doen. Wordende de 

ontfanger van Twente mits deezen geaucthoriseerd ende gelast deselve summa van een duisend seven 

honderd twee en seventig guldens en seven stuivers te ontfangen en sig daar mede te doen debiteren in 

ontfangst zijner eerst te doene rekeninge met allegatie van deze resolutie. En sal hier van bij extract dezes 

worden kennisse gegeven zoo aan den ontfanger van Twente als aan de rentmeester van Sipculo en 

Albergen tot derzelver naericht. 

Onderstond G.J. van Rhemen en Derk Dumbar. 

 

Ick Berent Jan Knape wegens Hoger Overigheid gesubst. Verwalter Richter van Kedingen doe cond en 

certificere kragt dezes dat voor mij en ceurnoten dewelke waren Wolter Bruggink en Jan Hendrik 

Bruggink persoonlijk gecompareerd en erschenen is den Hoog Wel Geb Gestr Heere Baron van Ittersum 

Heere van den Oosterhoff verwalter Landdrost van Twente namens desselfs HWGeb Heer zoon 

F.A. Baron van Ittersum rentmeester van Sipculo en Albergen als daar toe speciaal kragt resolutie van 

haar ed. mogende de heeren ordinaris gedeputeerden van de staaten van de provintie van Overijssel van 

dato den 9 september deze jaars 1765 gequalificeerd zijnde, dezelve in judicio gezien, gelezen ende ten 

prothocollo van transporten geregistreert uit welke hooge kragt van deselve hij hr. comparant uit name en 

vanwegens haar ed. mog. de heeren ordin. gedeputeerden mits dezen cedeerd, tramsporteerd ende 

overdraagt, sulx doende in en mits dezen, het erve en goed Assink genaamt met alle desselfs hooge en 

lage landerijen, regt en geregtigheid in de boerschap Elsen dezes gerichts Kedingen kennelijk gelegen. 

Ende dat aan ende ten erflijken profite van den HWGeb Gestr Heere J.H. Baron van Coeverden en 

desselfs HWG ehevrouw A.J. Baronnesse van Raasfelt Heer en Vrouw van het Wegdam en derzelver 

erven. Oversulx den HWGeb Gestr Heer comparant in voorschr. qualiteit niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteerd maar ook gemelde verkofte erve en goed Assink in 

optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, zulx doende in en mits dezen, ende dat aan ende 

ten erflijken profite van hoog gemelde coperen voorn. den heer comparant in zijn voorschr. qualiteit en 

hoog gemelde voorn. heeren principalen daar van ontervende ende de hoog gemelde coperen meergem. 

met hun erven daar wederom aanervende bij dezen. Met beloften om deze erfcoop, cessie en transport ten 

allen tijde te zullen staan wagten en waren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In 

waarheids oirconde hebbe ick gesubstit. verwalter richter voorn. deze nevens den HWGeb Gestr heer 

comparant in gemelde qualiteit deze eygenhandig getekent en gezegelt. 



Actum Rijssen den 10 sept. 1765. 

 

Ick Berent Jan Knape wegens Hoger Overigheid gesubst. Verwalter Richter van Kedingen doe cond en 

certificere kragt dezes dat voor mij en ceurnoten dewelke waren Wolter Bruggink en Jan Hendrik 

Bruggink persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn den HWGeb Gestr Heere J.H. Baron van 

Coeverden en desselfs HWGeb ehevrouw A.J. Baronesse van Raasfelt Heer en Vrouw van het 

Wegdam marito tutore. De welke bekenden ende verklaarden voor een summa van drie duisend ses 

honderd gulden vrij gelt, hersegge f 3600, bij haar ten vollen ende te danke ontfangen penningen en 

waarvan mits dezen quiteren in optima juris forma verkoft te hebben haar eygen toebehorende erve en 

goed Assink genaamt met zijn recht en geregtigheid in de boerschap Elsen in dezen gerichte van 

Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat aan ende ten erflijken profite van den tegenwoordigen bouwman 

Hendrik Assink en desselfs huisvrouw Grietjen Lenfers; doende derhalven daarvan mits dezen 

landcedelijke cessie, transport en overdragt ten erflijken profite van gemelde coperen en hun erven. 

Comparanten hoog gemeld en erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen gemeld met hun 

erfgenamen daar wederom aanervende bij dezen. Met beloften om deze erfcoop, cessie en transport ten 

allen tijde te sullen staan wagten en waren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is. S.A.L. In 

waarheids oirconde hebbe ick gesubstit. verwalter richter voorn. deze neffens hoog gemelde heer en 

vrouw comparanten eygenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Rijssen den 18 sept. 1765. 

 

Ick Berent Jan Knape wegens Hoger Overigheid gesubst. Verwalter Richter van Kedingen doe cond en 

certificere kragt dezes dat voor mij en ceurnoten dewelke waren Wolter Bruggink en Jan Hendrik 

Bruggink persoonlijk gecompareerd en erschenen sijn Hendrik Assink en desselfs huisvrouw Grietjen 

Lenfers marito tutore in Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en in 

goeden gangbaren Hollandsen gelde ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te wesen aan 

Jan van Hoek en desselfs huisvrouw Maria Stockers een capitale summa van twee duisend agt 

honder car. guldens ad 20 suivers het stuk, herzegge f 2800. Met beloften om dit capitaal jaerlix te zullen 

verrenten met drie diergelijke guldens van yeder honderd en sal het eerste jaar interesse verschenen 

weezen als heden over een jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse 

toe. Die ten wederzijden gereserveert blijft, mits de opsage daar van een half jaar voor de jaarlixe 

verschijnsdag gedaan worde. De restitutie van voorschr. capitaal sal geschieden in groven Hollandsen 

gelde of gouden rijders. Tot pracyse nakominge van deze allen verbinden comparanten hunne personen, 

gerede en ongerede goederen gene uitgezondert en specialijk daarvoor tot onderpand stellen en mits dezen 

verbinden haar eygendoemelijke erve en goed Assink genaamt in Elsen in dezen gerichte van Kedingen 

kennelijk gelegen soo als door comparanten thans wordende bewoond en op den 5 juny dezes jaars 1765 

van den HWGeb Gestr Heer en Vrouw van Coeverden toe Wegdam hebben aangekoft. Zijnde gemelde 

erve tiendbaar aan den huise Grimberg. Vorders is hierbij geaccordeerd dat de boer voor tegenwoordig uit 

het erve zal mogen verkopen tien schepel bouwland en niet meer. Zullende de penningen die de boer van 

dat land maakt ook al voor betalinge van kooppenningen verstrekken en leggende bij Rotman op den 

Elsener esch dat hier in deze hypotheecq niet begrepen is. Zullende den voorn. boer daar en boven nog 

voor verbinden twee dagwerk hooyland in het nije slag in het Elsenerbroek bij den Kleynen Kolhoop 

kennelijk gelegen; als mede nog een dagwerk hooyland in de Leemaat mede in het Elsenerbroek aan de 

beek gelegen. Zijnde voorn. hooyland buiten het erve haar in eigendom toebehorende en waartoe gemelde 

capitaal van twee duisend agt honderd gulden mede tot cooppenningen aan gemelde erve hebben 

geemployeert. Ten einde de renthefferen of hunne erfgenamen in cas van misbetalinge, zoo wegens 

capitaal als interesse, haar daar aan ten allen tijde cost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. 

Renuntierende comparanten ten dien einde van alle exceptien mede in specie van de exceptie van 

ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ick gesubstit. verwalter richter voorn. deze neffens 

de heer proc. Gerhard ter Horst, als door comparanten in judicio verzogt en gequalificeerd zijnde voor 

haar te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt. 

Actum Rijssen den 18 sept. 1765. 



 

Wij Burgermeesteren Schepen en Raden der stad Deventer certificeeren mits desen dat voor ons 

gecompareert en erschenen is de Hoog Wel Geboren Gestrenge Heer Adr. Baron van Raasvelt Heere tot 

Elsen Droste van Haaksbergen en Diepenheym en verklaarde in de beste en bestendigsten forma regtens te 

constitueeren ende te volmagtigen, doende zulks kragt deses, den procureur W. Pothoff woonagtigh te 

Goor om namens en vanwegens den here constituent aan Gerrit Jan Reef voor het gerichte van Kedingen 

transport en overdragt te doen van zodane twee stukken groenland als gemelde Gerrit Jan Reef te samen 

met de plaatse Hendertink gelegen onder Rijssen gerichts Kedingen van den heer constituent heeft 

aangekoft; liggende het eerste in het broek en eertijts gebruikt geweest zijnde bij erve Tedenbrink off 

Teemker en laatstelijk verhuirt geweest naar den schipper Krommendam als hebbende noch onder het erve 

Hendertink gehoort; en het tweede gelegen tussen den schoolmeesters gronden en de Rijte of 

zoogenaamde Grefte zijnde groenlant zoo door den here constituent op den laasten holtinck in Elsen met 

toestemminge der goetsheren is aangekoft (Nb vermeld in markeboek Elsen 1764). Verders daar omtrent 

alles te verrigten wat desen zaken nootdruft zal komen te vereischen of de heer comparant zelf in persoon 

zoude kunnen of mogen doen. Met belofte van goetkeuringe en schadelooshoudinge en onder alle andere 

clausulen naer rechten en gewoonten gebruikelijk. Z.A.L. en in kennisse der waarheyt hebben wij dezen 

met onzen stadszegel ende subscriptie van eener onser secretarissen doen bevestigen. 

Binnen Deventer den 30 october 1700 en vijff en zestigh.  J.M. van Doornink secret. 

 

Ick proc. B.J. Knape wegens Hoger Overigheyt Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificeere 

kragt deses dat voor mij en keurnoten welke waren Hendricus Slaterus en Harmen Jan te Meerme 

persoonlijk gecompareert ende erscheenen is de heer procureur W. Pothoff namens den Hoog Wel Geb 

Gestr Heer Adr. Baron van Raasfelt Here tot Elsen Drost van Haaksbergen en Diepenheym. En dede 

kragt volmagt op zijn weled. burgemeesteren schepen en raden der stad Deventer debite gepasseert, 

deselve in judicio gesien en ten protocolle van transporten geregistreert bij desen cessie, transport en 

overdragt aan en ten erffelijken profijte van den koper Gerrit Jan Reeff van twee stukken groengront te 

samen met de plaatse Hendertink gelegen onder Rijssen gerichts Kedingen van comparant de hoog 

gemelden heer principaal aangekoft, het eerste gelegen in het broek en eertijts gebruikt geweest zijnde bij 

het erve Tedenbrink off Teemker en laastelijk verhuirt geweest aan den schipper Krommendam als 

hebbende noch onder het erve Hendertink gehoort en het twede gelegen tussen den schoolmeesters 

gaarden en de Rijt off zoogenaamde Grefte zoo door comparants hoog principaal op den laasten holtink in 

Elsen is aangekoft en dat voor een zomma van penningen comparants hoog gemelde heer principaal ten 

genoegen en te danke betaalt en voldaan. Quiterende daar voor bij desen derhalve comparant zijn hoog 

gemelden heer princpaal daarvan ontervende en de koper voorgemeld met de zijne daar wederom 

aanervende. Met beloft om desen erfkoop, cessie en transport ten allen tijde staan wagten en waren voor 

alle evictie en opsprake als erfkoops regt is. S.A.L. In kennis der waarheyt hebbe ick verw. richter voorn. 

dese nevens den heer comparant getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 9 november 1765. 

 

Ick proc. B.J. Knape wegens Hoger Overigheyt Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificeere 

kragt deses dat voor mij en keurnoten welke waren Hoseas Slaterus en Garrit Beuvink persoonlijk 

gecompareert ende erscheenen zijn Willem gewoont hebbende op het Nijhuis plaasjen in Harke en 

desselfs huisvrouw Gerritjen ten Heckhuis thans op het Heckhuis in Harke wonende tutore marito. 

Welke bekenden voor 14 dagen in eenen vasten stedigen erfcoop verkoft te hebben haar eygen 

toebehorende plaasjen het Nijhuis met alle desselfs hoge en laage landerijen, hooy en bouland, recht 

en geregtigheeden zoo als het door comparanten voor eenige jaaren is aangekoft en ook zoo als het 

laastelijk door haar bewoont en in gebruik is geweest, gelegen tegens over de scholte van Harke zijn huis 

en dat voor een zomma van twaalf hondert en twintigh guldens, segge f 1220, vrij gelt en dat aan 

handen en ten ervelijken profijte van de coperen Jan ten Elsen en desselfs huisvrouw Vree Coutier en 

erfgenamen en terwijl aan comparanten de cooppenningen ten vollen waren voldaan en betaalt. Derhalven 

het voorgemelde Nijhuis plaasjen met desselfs hooge en laage landerijen, hooy en bouland bij desen in 



optima juris forma cedeerden, transporteerden en overdraagden, sulks doende in en mits desen, aan en ten 

erfelijken profijte van de coperen voorgemelt. Comparanten haar en erfgenamen daarvan ontervende en 

den cooperen met den haaren daar wederom aanervende bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie 

en transport ten allen tijde staan wagten en waren voor alle evictie en opsprake als erfcoops regt is. S.A.L. 

In kennis der waarheyt hebbe ick verw. richter voornoemt dese nevens de comparanten eygenhandigh 

getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 9 november 1765. 

 

Ick proc. B.J. Knape wegens Hoger Overigheyt Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificeere 

kragt deses dat voor mij en keurnoten welke waren de predicant Hoseas Slaterus en Hendricus Slaterus 

persoonlijk gecompareert ende erscheenen zijn Jan ten Elsen en desselfs huisvrouw Vree Coutier tutore 

marito. Welke bekenden en verklaarden wegens opgenomen en in goeden gangbaren gelde ontfangen 

penningen oprecht en deugdelijk schuldigh te wesen aan den predicant Silvester Diderick Meylink en 

desselfs huisvrouw Antonia Nijlant te Oldenzaal wonende een capitale zomma van ses hondert car. 

guldens, hersegge f 600, ad twintigh stuyvers het stuk. Met belofte om dit capitaal jaarliks te verrenten 

met drie guldens en tien stuyvers van yeder hondert, edoch een vierendeel jaars nae de verschijnsdagh 

betalende zullen kunnen volstaan met vier guldens van yeder hondert, waarvan het eerste jaar intresse zal 

verscheenen wesen op S. Martini 1766 aanstaande en zoo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke 

aflosse toe. Welke ten allen tijden zal kunnen en mogen geschieden mits de opsaage een half jaar voor den 

verschijnsdagh geschiede. Als wanneer voorschr. capitaal met die als dan ten agteren zijnde intresse op 

den eerstkomende verschijnsdagh aan den heer en vrouw renthefferen off erven zal moeten worden 

gerestitueert en erlegt. Tot nakominge van desen verbinden comparanten haar persoonen, gerede en 

ongerede goederen niets exempt en specialijk tot een gerechtelijk hypotheecq en onderpant daar voor 

stellende en kragt deses verbindende het plaasjen het Nijhuis genaamt gelegen in Harke met desselfs 

hooge en laage landerijen zoo hooy als boulant, soo en in diervoegen als van Willem en Gerritjen thans op 

het Heckhuis wonende, hebben aangekoft en op den 9 dezer aan haar gerechtelijk is getransporteert en tot 

betalinge van voorn. plaasjen mede zijn geemployeert dit voorgemelde capitaal. Ten einde zij renthefferen 

off erfgenamen in cas van misbetalinge, zoo van capitaal als intresse, haar daar aan kost en schadeloos ten 

allen tijden kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparanten ten dien einde voor alle exceptien en 

privilegien rechtens desen eenigsints contrarierende als mede van de exceptie van ongetelden gelde. 

S.A.L. In waarheids oorconde hebbe ik verw. richter voorn. dese nevens den heer predicant J.H. Smits als 

daar toe van comparanten in judicio gequalificeert zijnde om voor haar te tekenen en te zegelen, voor haar 

getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 14 november 1765. 

 

Ick proc. B.J. Knape wegens Hoger Overigheyt Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificeere 

kragt deses dat voor mij en keurnoten welke waren de predicant Hoseas Slaterus en Hendricus Slaterus 

persoonlijk gecompareert ende erscheenen zijn Jan Dijkmans (Kottink) en desselfs huisvrouw Megtelt 

Dijkmans tutore marito. De welke bekenden en verklaarden ingevolge koopbrieff daarvan opgericht in 

dato den 8 april voor een zomma van vier hondert, hersegge f 400, car. guldens vrij gelt. Welke 

penningen bij haar comparanten ontfangen waren, quiteerde daar voor bij desen, verkoft te hebben haar 

eygen toebehorende halve plaatse den Kottink genaamt onder Markel gelegen, oostwaars met den einde 

aan Tibben maate en zuitwaars nae de zijde van Kerkenmeyers maate en noortwaars aan de zijde langs 

den gemeene wegh, met desselfs hooge en laage landerijen, hooy en boulant, lusten en lasten, recht en 

geregtigheid. En dat aan en ten erfelijken profijte van Jan Kerkenmeyer (Klein Landeweert) en desselfs 

huisvrouw Hendrikjen (moet Hermken zijn) Kerkenmeyer. Doende derhalve bij desen landcedelijke 

cessie, transport en overdragt aan de koperen Jan Kerkmeyer en desselfs huisvrouw Hendrikjen 

Kerkenmeyer voorgemelt. Comparanten en erfgenamen daar van onterfende en de koperen met de haare 

daar wederom aanervenden bij desen. Met beloften om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde 

staan wagten en waren voor alle evictie en opsprake als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheyt kennis hebbe 

dese nevens den predicant J.H. Smits als daar toe door comparanten gequalificeert zijnde, getekent en 



gezegelt. 

Actum Goor den 14 november 1765. 

 

Ick proc. B.J. Knape wegens Hoger Overigheyt Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificeere 

kragt deses dat voor mij en keurnoten welke waren de predicant Hoseas Slaterus en Hendricus Slaterus 

persoonlijk gecompareert ende erscheenen is Garrit Kottink. De welke bekende en verklaarde ingevolge 

koopbrieff daarvan opgericht in dato den 8 april 1765 voor een zomma van vier hondert guldens, segge 

f 400, vrij gelt, welke penningen bij hem comparant ontfangen en quiteerde daar voor bij desen, verkoft te 

hebben zijn eygen toebehorende halve plaasjen den Kottink genaamt onder Markel gelegen met den 

einde aan Garrit Brinkers zijn lant de Elsen Kottink genaamt westwaars, noortzijde aan Hendricus 

Gorkink zijne maate zuitwaars en aan de andere zijde langs de gemeene wegh noortwaars, met desselfs 

hooge en laage landerijen, hooy en bouwlant, lusten en lasten, regt en gerechtigheden en dat aan en ten 

erffelijken profijte van Waander Lukes en desselfs vrouw Geertjen Luikes. Doende derhalven daar van 

lantcedelijke cessie, transport en overdragt aan de koperen Waander Lukes (Bussink) en desselfs 

huisvrouw Geertjen Luikes voorgemelt. Comparanten hem en erfgenamen daarvan ontervende en de 

koperen met de haren daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om desen erfkoop, cessie en 

transport ten allen tijden te staan wagten en waren voor alle evictie en opsprake als erfkoops recht is. 

S.A.L. In kennis der waarheyt hebben ik verw. richter voorn. dese nevens den comparant eigenhandigh 

gehantmerkt dogh voor hem gesegelt als geen cachet gebruikende. 

Actum Goor den 14 november 1765. 

 

Ick proc. B.J. Knape wegens Hoger Overigheyt Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificeere 

kragt deses dat voor mij en keurnoten welke waren de predicant Smits en Hendricus Slaterus persoonlijk 

gecompareert ende erscheenen zijn Jan Reintjes senior voor zijn absente vrouw Derkjen caverende en 

Jan Reintjes junior (Karsenberg) en desselfs huisvrouw Berentjen Reintjes tutore marito. De welke 

bekenden en verklaarden in eenen stedigen vasten en onwederroepelijken erfkoop verkoft te hebben voor 

een zomma van vijff en vijftigh car. guldens, segge 55 gl., welke penningen bij haar comparanten 

ontfangen waren en daar voor dese quiterende, haar eygen toebehorende stukjen lants ongeveer een 

schepel gezaay het Rondeeltjen genaamt aan Wissink gaarden in Harke onder desen gerichte kennelijk 

gelegen. En dat aan en ten erffelijken profijte van den weledelen heer J.H. van der Wijck en desselfs 

huisvrouw heer en vrouw van Stoevelaar en derselver erven. Doende ten gevolge van dien daarvan bij 

desen lantcedelijke cessie, transport en overdragt aan de koperen voorgemelt. Comparanten en 

erfgenamen daarvan ontervende en den heer koper met de zijne daar wederom aanervende bij desen. Met 

belofte om desen erfkoop, cessie en transport ten allen tijden staan wagten en waren voor alle evictie en 

opsprake als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheyts kennis hebbe ik en de heer proc. Christoffel Hulsken als 

daartoe door comparanten in judicio gequalificeert zijnde, dese getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 18 november 1765. 

 

Ick proc. B.J. Knape wegens Hoger Overigheyt Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificeere 

kragt deses dat voor mij en keurnoten welke waren de predicant Smits en Hendricus Slaterus persoonlijk 

gecompareert ende erscheenen is Gerrit Jan Reeff in Elsen woonagtigh. De welke bekende en verklaarde 

in gevolge koopbrief daarvan opgericht in dato den 31 augustus 1764 in eenen vasten en 

onwederroepelijken erfkoop verkoft te hebben aan Gerrit Gerritzen de Wilde en desselfs huisvrouw 

Berendina Coerdam en Gerrades van Nes en desselfs huisvrouw Dina ten Brinke alle desselfs 

bouwland soo op en in den Elsener esch is gelegen zoo in diervoegen als den koper het heeft aangekoft 

van de Hoog Wel Geb Gestr Heer Baron van Raasfelt Droste van Haexbergen Heere van Elsen en onder 

het erve Hendertink in Elsen gelegen of gehorende. Behoudende den koper voor sig agt mudde bouwland 

met den groengront tegensover het huis op de Elsen Wilk land tot kante dese verkopers stat om afgebaakt 

mogen houden tot sodaane grootte als gemelt mede tot gemelde erve Hendertink te hebben verkoft aan 

voorgemelde koperen en een hooyland de zoogenaamde agterste maate met het kampje daarin gelegen 

tegenover het Kolhoop en een hooymaate het Backeslagh genaamt daarbij den Teemker in broek in zijn 



bekende limiten gelegen. Voorts het slagh liggende met eene sijd langs den Wissink slagh, welke door de 

kopers jaarlixs zal mogen gemoddert worden; sal het egter den verkoper vrij staan, soo verre met geen 

turff belegt word, tegens onderhoud van behoorlijke vrugt voor het vee van hem te mogen weyden gelijk 

het genoemde slag nae de geheele uit turven geheel uit modderinge in eygendom zal weederkomen van 

den verkoper voorgemelt. Hebbende den verkoper alle het boulant en hooylant verkoft vrij en allodiaal 

zonder eenig beswaar van leenpligtigheyt off uitgank, zijnde den uitgank ad 10 schepel rogge alleen tot 

laste van den verkoper zijnde en sijnde het boulant tiendbaar. En dat alles wel ter zomma van twee 

duysent en twee hondert gulden, segge f 2200, en dat aan handen en ten profijte van de koperen 

voorgemelt en terwijl aan den comparant de voornoemde kooppenningen ten vollen waren voldaan en 

betaalt; quiterende daar voor bij desen. Zoo dede hij dien ten gevolge bij desen in optima juris forma aan 

de koper voorgemelt, zoo van bou als hooylant, cessie, transport en overdragt. Comparant hem en sijn 

erfgenamen daarvan ontervende en de koper met de zijne daar wederom aanervende bij desen. Met belofte 

om dese erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waren voor alle evictie en 

opsprake als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids kennis hebbe dese nevens de comparant eygenhandig 

getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 18 november 1765. 

 

Ick proc. B.J. Knape wegens Hoger Overigheyt Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificeere 

kragt deses dat voor mij en keurnoten welke waren de predicant Smits en Hendricus Slaterus persoonlijk 

gecompareert ende erscheenen zijn Gerrit Gerritsen de Wilde en desselfs huisvrouw Berendina 

Coerdam en Gerradus van Nes en desselfs huisvrouw Dina ten Brinke tutore marito. De welke 

bekenden en verklaarden in eenen vasten en onwederroepelijken erfkoop verkoft te hebben aan Harmen 

Mensink (Letink) en desselfs huisvrouw Hendrina Mensink (Philipsborg) het Backe slagh groot 

ongeveer twee dagwerk in het Elsenerbroek bij den Teemker gelegen, een stukke bouland de Garde 

bree genaamt groot ongeveer een mudde gesaay gelegen tussen Harmen Mensink den koper zijn land en 

Ribbers land in Elsen, zijnde tiendbaar dogh anders vrij van leenpligtigheyt en uitgank exempt heeren 

lasten en gehoort hebbende onder het erve Hendertink en door de verkoperen aangekoft zijnde van G.J. 

Reeff en dat voor een zomma van agt hondert guldens vrij gelt, segge f 800. En aan haar comparanten 

de gemelten kooppenningen ten vollen waren voldaan en betaalt. Quiterende daarvoor bij desen zoo 

deeden zij daarvan in optima juris forma cessie, transport en overdragt aan de koperen voorgemelt. 

Comparanten en erfgenamen daarvan ontervende en de koperen met de haaren daar wederom aanervende. 

Met belofte om dese erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te staan wagten en waren voor alle evictie 

en opsprake als erfcoops regt is. S.A.L. In kennis der waerheyt hebbe ik verw. richter voornoemt dese 

nevens de comparanten eygenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 18 november 1765. 

 

Ick proc. B.J. Knape wegens Hoger Overigheyt Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificeere 

kragt deses dat voor mij en keurnoten welke waren Hendricus Slaterus en Harmen Jan te Meerme 

persoonlijk gecompareert ende erscheenen zijn Egbert Kloeken en desselfs huisvrouw Johanna 

Schipbeke marito tutore. De welke bekenden en verklaarden hoe dat zig op den 19 nov. 1753 hulde 

genegotieert en opdracht genomen van eenen Hendrik ten Broekhuis een capitale zomma van een 

duysent gulden, segge duysent car. guldens. Voor welk capitaal als verlopene intresse sij op voornoemde 

datum zo deden verhypothyseert eenige goederen onder Gelselaar gelegen voor het weled. gerichte van 

Borculo. Dat zij die voornoemde penningen wederom aan voornoemde Hendrik ten Broekhuis hadde 

moeten terug en wederom betalen, hebbende egter voornoemde zomma van een duysent gulden en intresse 

... de weled heer hr Francois de Wolf en desselfs huisvrouw Aleida Dumbar .... ook voornoemde 

Hendrik ten Broekhuis het verbant van die goederen onder Gelselaar gelegen en comparanten 

toebehorende had, gecedeert en overgedragen. Edogh zouden sij rentgeveren jaarlix van intresse yeder 

hondert guldens moeten geven vier guldens en tien stuyvers, docgh agt weken nae de verschijnsdagh 

betalende kunnen volstaan met drie gulden en tien stuyvers. En terwijl dese renthefferen bedongen waren 

dat die goederen onder Gelselaar gelegen en zoo en als weleer aan Hendrik ten Broekhuis waren 



verhypothyseert en verbant door gemelde Hendrik ten Broekhuis op den 20 november 1765 aan den 

weled. hr Francois de Wolf en huisvrouw Aleida Dumbar ................. de zomma van duysent gulden en op 

... jaar eygendoemlijke stukje zaayland het halve Marrie buigh waarvan de andere helft de weduwe 

Breuker te Gelselaar is toebehorende groot een dagwerk in het Stockemerbroek kennelijk gelegen. Ten 

einde de renthefferen in cas van misbetalinge, zoo van capitaal als intresse, kost en schadeloos zullen 

kunnen en mogen verhalen. Zullende de opsage hiervan mede ten wedersijden kunnen geschieden soo en 

in diervoegen als bij acte van verband aan de renthefferen op den 20 nov. 1765 gecedeert voor het gerichte 

van Borculo getransporteert en bedongen wat renuntieerde comparanten vervolgelijk van alle exceptien en 

privilegien regtens desen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. 

S.A.L. In waarheyts kennis hebbe ik verw. richter voornoemt dese nevens .... als gequalificeert zijnde voor 

haar te tekenen en zegelen, getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 24 november 1765. 

 

Ick proc. B.J. Knape wegens Hoger Overigheyt Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificeere 

kragt deses dat voor mij en keurnoten welke waren Harmen Jan te Meerme en Annes Tangena persoonlijk 

gecompareert ende erscheenen zijn Hermen te Heckhuis en desselfs huisvrouw Anna Wennink tutore 

marito thans op de Welle wonende. Welke bekenden en verklaarden wegens opgenomen en in goeden 

gankbaren Hollandsen gelde ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan de ed. 

Derk Hendrik Snel en desselfs huisvrouw Elisabet Otterbeek te Deventer wonende of derselver erven, 

een capitale zomma van drie hondert caroly guldens, segge f 300, ad twintigh stuyvers het stuk. Met 

belofte om dit capitaal jaarlix en alle jaar te verrenten met vier gulden en 10 stuyver van yeder hondert, 

edog betalende drie maanden voor den verschijnsdagh sal kunnen volstaan met vier gulden van yeder 

hondert. Waarvan het eerste jaar intresse zal verscheenen wesen op den 21 december 1766 aanstaande en 

zoo vervolgens continueren tot de gehele aflosse toe. Welke ten wedersijden zal vrijstaan mits de opsage 

een vierendeel jaars voor den verschijnsdagh gedaan worde. Van welk capitaal en de daarop te komen 

verlopene intresse .... tot een speciaal hypotheek en onderpand  stellende haar eygen toebehorende 

hooyland groot twee dagwerken gelegen tot Stockem met de eene sijde aan de beeke en met de andere 

sijde aan .... gelegen in desen gerichte van Kedingen, ten einde de renthefferen en erfgenamen sig daaraan 

in cas van misbetalinge, zoo van capitaal als intresse, ten allen tijde kost en schadeloos kunnen en mogen 

verhalen. (onleesbaar) ................. comparanten vervolgelijk van alle exceptien en privilegien regtens 

desen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In kennis der 

waerheyt hebbe ik verw. richter voornoemt dese nevens Hendricus Slaterus, als speciaal door comparanten 

daartoe in judicio gequalificeert zijnde om voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 24 december 1765. 

 

Ick proc. B.J. Knape wegens Hoger Overigheyt Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificeere 

kragt deses dat voor mij en keurnoten welke waren Hendricus Slaterus en Harmen Jan te Meerme 

persoonlijk gecompareert ende erscheenen zijn Berent Dijkink en desselfs huisvrouw Johanna Key 

tutore marito tot Markel wonende. Welke bekenden en verklaarden wegens opgenomen en in goeden 

Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan de heer Henrick ten 

Hengel en desselfs huisvrouw Cecilia de Bruin te Deventer wonende, een capitale zomma van een 

duysent car. guldens, segge f 1000, ad twintig stuiver het stuk. Met belofte om dit capitaal jaarlix en alle 

jaren te verrenten met drie diergelijke guldens van yeder hondert ........ sal kunnen en mogen verhalen, 

mits de opsage een half jaar voor de verschijnsdag gedaan worde. Voor welk capitaal en daarop komende 

verlopene intresse comparanten verbinden haare personen, gerede en ongerede goederen niets exempt en 

tot een speciaal hypotheecq en onderpand daarvoor stellen en mits desen verbinden 1. een stuk bouland 

de Schelle genaamt gelegen in den Markelsen esch tussen de landen van Hendrik Loos en Jan 

Hendrik Zwiers, 2. het Ronde stukke mede in den Markelsen esch tussen de landen van Kempers en 

Vinkers, 3. den Nije kamp onder Stockem tussen de landen van Welmers en Gerrit Grevink. Ten einde 

de renthefferen, zoo van capitaal als intressen en zullende het eerste jaar intresse van voornoemde capitaal 

verschenen wesen op Petri 1767 zo om bovendien ten allen tijden kost en schadeloos kunnen en mogen 



verhalen. Renuntierende comparanten ten dien fine van alle exceptien en privilegien rechtens desen 

eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In kennis der waarheyt 

hebbe ik verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten eygenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 17 febr. 1766. 

 

Ick proc. B.J. Knape wegens Hoger Overigheyt Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificeere 

kragt deses dat voor mij en keurnoten welke waren Hendricus Slaterus en Harmen Jan te Meerme 

persoonlijk gecompareert ende erscheenen zijn Hendrik Wilbers (Kuiper) en desselfs huisvrouw 

Jenneken Wilbers (Klosters) tutore marito tot Harke wonende. De welke bekenden en verklaarden 

ingevolg koopbrief daarvan opgericht in dato den 6 maart 1766 in eenen vasten koop verkoft te hebben 

voor een zomma van hondert vijf en negentigh gulden, segge f 195, aan Willem Kuiper en Jenneken 

Kuiper (Klein Leuvelink) te Markel wonende een stuk bouwland het Goetkoops stukke genaamt groot 

ongeveer twee schepel gesaay in den Markelsen esch tussen den koper zijn lant aan de eene zijde en met 

de andere zijde aan den gemeenen weg schietende, zijnde tienbaar anders vrij en allodiaal exempt heeren 

lasten en terwijl comparanten de gementioneerde kooppenningen ten vollen hadden ontfangen. Quiterende 

daar voor bij desen, doende dien ten gevolge de voornoemde stukke land aan den koper voorgemelt bij 

desen cessie, transport en overdragt. Comparanten haar en erfgenamen daarvan ontervende en de koperen 

voorgemelt daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om desen erfkoop ten allen tijde te staan 

wagten en waren voor alle evictie en opsprake als erfkoops regt is. S.A.L. In kennisse der waarheyt hebbe 

ik verw. richter voornoemt nevens proc. J.B. Auffemorth, als door comparanten daartoe in judicio 

gequalificeert zijnde, dese getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 5 april 1766. 

 

Ick proc. B.J. Knape wegens Hoger Overigheyt Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificeere 

kragt deses dat voor mij en keurnoten welke waren Hendricus Slaterus en Harmen Jan te Meerme 

persoonlijk gecompareert ende erscheenen zijn Hendrik Assink en desselfs huisvrouw Grietjen 

Lentfers tutore marito. Welke bekenden en verklaarden voor ongeveer vier weken verkoft te hebben aan 

Hendrik Vinkers of Knuppels (Mensink) en vrouw Gerritjen Vinkers of Knuppels te Elsen wonende, 

voor een zomma van twee hondert en vijftig, segge 250 gl, vrij gelt een stukke bouwland het Dwars 

stukke genaamt groot ongeveer ses schepel gesaay gelegen in den Rotmans esch onder Elsen kennelijk 

gelegen. Edog is geconditioneert dat wanneer den koper van het erve Vinkers of Knuppels mogte komen 

te vertrekken, het voornoemde stukke door den verkoper weder zal aangenomen worden in den koop als 

nu verkoft heeft. En terwijl aan verkoper de gementioneerde kooppenningen ten vollen waren voldaan en 

betaalt. Quiterende daar voor bij desen en deden sij ook dien ten gevolge van voornoemde stukke lant aan 

de koperen voorgemelt bij desen in optima juris forma cessie, transport en overdragt. Comparanten haar 

en erfgenamen daarvan ontervende en de koperen met de zijne daar wederom aanervende bij desen. Met 

belofte om desen erfkoop, cessie en transport ten alle tijden te staan wagten en waren voor alle evictie en 

opsprake als erfkoops regt is. S.A.L. In kennisse der waarheyt hebbe dese nevens de comparanten 

eygenhandig getekent, edog geen cachet hebbende off gebruikende door mij verwalter richter voor haar 

mede gesegelt. 

Actum Goor den 25 april 1766. 

 

Ick proc. B.J. Knape van wegens Zijn Hoogh den Heere Prince van Orange en Nassau Stadhouder der 

Provintie van Overijssel Verw. Richter van Kedingen, doe cont en certificere kragt deses dat voor mij en 

keurnoten Hendricus Slaterus en Harmen Jan te Meerme persoonlijk gecompareert ende erscheenen 

Lammert ten Bosch en vrouw Hendrine van de Haar tutore marito. Welke bekenden en verklaarden in 

de jaare 1764 verkoft te hebben aan Derk Berentzen Sligman en vrouw Anna Krooshoop haar 

toebehorende stukke land agter Koyers kamp tussen Roelevink en Mensink zijn land onder Stockum in 

deses gerichts kennelijk gelegen, zijnde vrij en allodiaal exempt heeren lasten. En dat voor een zomma 

van twee hondert seven en vijftig guldens, segge f 257. De wijl aan comparanten de gementioneerde 

kooppenningen ten vollen waren voldaan en betaalt. Quiterende daar voor bij desen en soo deden sij van 



voorgemelde stuk land ook als nu aan de kooperen voornoemt in optima juris forma cessie, transport en 

overdragt. Comparanten haar en erfgenamen daar van ontervende en de koperen met de zijne daar 

wederom aanervende bij desen. Met belofte om desen erfkoop, cessie en transport ten allen tijden te zullen 

staan wagten en waren voor alle evictie en opsprake als erfkoops regt is. S.A.L. In kennisse der waarheyt 

hebbe ik nevens burg. D. Harmen van Assen, als door comparanten daartoe in judicio gequalificeert 

zijnde, dese getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 26 april 1766. 

 

Ick proc. B.J. Knape van wegens Zijn Hoogh den Heere Prince van Orange en Nassau Stadhouder der 

Provintie van Overijssel Verw. Richter van Kedingen, doe cont en certificere kragt deses dat voor mij en 

keurnoten Hendricus Slaterus en Harmen Jan te Meerme persoonlijk gecompareert ende erscheenen is 

Altjen ten Bos weduwe van Gerrit Snellink geassisteert met Lammert ten Weele als hare verkoren en ad 

hune actum toegelatene mombair. Welke verklaarde wegens opgenomene penningen opregt en deugdelijk 

schuldig te wesen een capitaale zomma van hondert car. guldens ad 20 stuyver het stuk aan Jan 

Arentzen schoenmakersbaas binnen Goor wonende. Met belofte om van dit capitaal jaerlix aan intresse 

te betalen vier diergelijke guldens tot de aflosse toe. Welke wedersijden zal vrij staan mits de opsaage een 

half jaar voor de verschijnsdag geschiedde. Zullende de eerste verschijnsdag daarvan wesen op den 5 may 

1767 aanstaande. Voor welk capitaal en daar te komene verlopene intresse comparanten verbind haar 

persoon, gerede en ongereede goederen niets exempt en tot een speciaal hypotheeq en onderpant daarvoor 

stellende en bij desen verbindende haar eygen toebehorende hooy en boulant het Hontjen genaamt in 

het Stockemerbroek onder desen gerichte kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen off erfgenamen 

haar daar aan ten allen tijde kost en schadeloos kunnen en mogen verhalen. Renuntierende de 

comparanten ten dien fine van alle exceptien en privilegien regtens dese eenigsints contrarierende en in 

specie mede van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheyt hebbe nevens burgmr. 

Derk H. van Assen, als door comparanten daartoe in judicio gequalificeert zijnde, dese getekent en 

gezegelt. 

Actum Goor den 3 mey 1766. 

 

Ick proc. B.J. Knape van wegens Zijn Hoogh den Heere Prince van Orange en Nassau Erfstadhouder der 

Provintie van Overijssel Verw. Richter van Kedingen, doe cont en certificere kragt deses dat voor mij en 

keurnoten Gerrit Weerman en Harmen Jan te Meerme persoonlijk gecompareert ende erschenen is 

Harmen Gravens te Laren in de provintie van Gelderland wonende. Welke bekende en verklaarde 

volgens koopbrieff daarvan opgericht in dato den 25 mey 1761 bij publicqe veilinge voor een zomma van 

duisent en vijf guldens, hersegge f 1005, zijnde guldens van 21 stuivers het stuk, bij hem comparant ten 

vollen en te danke ontfangen en betaalt en quiterende daarvoor bij desen, verkoft te hebben zijn eygen 

toebehorende hooy off weydeland de Drosten maate genaamt, zuidwaarts langs de Bolksbeke en 

noortwaarts langs Jan Dijck zijn lant, oostwaarts aan het lant van Hendrik Kleynebeeke en zuytwaarts aan 

de gemeente in de markte van Markel deses gerichts kennelijk gelegen. Zijnde vrij en allodiaal exempt 

heeren lasten en wordende jaarlix van de gezworens van Markel voor verpondinge en contributie betaalt 

drie guldens en vijftien stuyvers. Verders met deselve lusten en lasten, regt en geregtigheden zoo en in 

diervoegen als het op den 1 may 1753 door den verkoper is aangekoft van Gosen Koldenkolk en vrouw 

Teunisken Wibbelink onder Holten wonende. En dat aan handen en ten erffelijken profijte van den koper 

zijnde de Hoog Wel Geb Heer Sebastiaan Baron van Keppel Heer van Oelde in de provintie van 

Gelderlant wonende. Doende derhalven daarvan mits desen in optima juris forma cessie, transport en 

overdragt aan den heer koper voorgemelt. Comparant hem en erfgenamen daar van ontervende en de 

koper met de zijne daar wederom aanervenden bij desen. Met belofte om dese erfkoop, cessie en transport 

ten allen tijden te staan wagten en waren voor alle evictie en opsprake als erfkoops regt is. S.A.L. In 

kennisse der waarheyt hebbe ik verwalter richter voornoemt nevens burgmr. Derk Harmen van Assen, als 

door comparant daartoe in judicio gequalificeert zijnde en voor hem te tekenen en te zegelen, dese 

getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 5 may 1766. 



 

Ick proc. B.J. Knape van wegens Zijn Hoogh den Heere Prince van Orange en Nassau Erfstadhouder der 

Provintie van Overijssel Verw. Richter van Kedingen, doe cont en certificere kragt deses dat voor mij en 

keurnoten J.B. Auffemorth en Hendricus Slaterus persoonlijk gecompareert is de ed. Coenraat ter Swaak. 

De welke verklaarde hoe dat op den 26 july 1763 voor de goetsheren van Markel had verkoft aan B.. 

een hoekjen veltgront groot ongeveer drie schepel gesaay gelegen bij Nijlant Krebe en dat voor een 

zomma van 74 guldens, segge f 74, en zijnde guldens van 21 stuyver het stuk en terwijl dese 

kooppenningen aan de goetsheren van Markel waren voldaan. Zoo dede comparant, als daar speciaal 

gequalificeert zijnde, van voornoemde stukke lants bij desen aan den koper voorgemelt cessie, transport 

en overdragt. Comparant de heren gemeld daarvan ontervende en den koper voorgemelt daar wederom 

aanervende bij desen. Met belofte om desen erfkoop, cessie en transport ten allen tijden te staan wagten en 

waren voor alle evictie en opsprake als erfkoops regt is. S.A.L. In kennisse der waarheyt hebbe ik verw. 

richter voornoemt dese nevens den comparant in predicta qualitate eygenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 19 mey 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Roelof Roelofsen personelijk 

gecompareert en erschenen zijn Garrit Plas (Pongers) en desselfs huisvrouw Maria Stratemans marito 

tutore tot Markulo wonende. De welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en in goeden 

gangbaren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan de weled. 

heer Francois de Wolff en desselfs ehegemalinne Aleida Dumbar of derselver erven, een capitale 

summa van een duisent car. guldens ad 20 stuivers het stuk. Met belofte om dit capitaal jaarlix en alle 

jaar te zullen en willen verrenten met drie diergelijke guldens en vijftien stuivers, dog soo deselve een 

maand na den verschijndag betaalt word tegens vier gulden 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 daedelijke 

restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden alle jaar sal kunnen en mogen geschieden mits de opsage 

daarvan een half jaar voor den jaarlixe verschijndag gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die 

alsdan ten agteren sijnde interesse op de eerstkomende verschijndag in een onverdeelde summa aan de 

renthefferen in desen of hun erven sal moeten worden gerestitueert en erlegt. Voor welke capitaal en die 

daarop te verlopene interesse comparanten verbinden hunne personen, gerede en ongerede goederen egene 

uitgesondert en daar voor tot een speciaal hypotheeq of onderpand stellende 1. agt schepel saayland den 

Potkamp genaamt gelegen tussen de landen van Pot Jan en Jacob te Daalwijk, 2. negen schepel 

saayland de Welmerskamp genaamt gelegen tussen de landen van Welmer en Kistemaker in de 

Koekkoek, 3. twee schepel land in den Markeler esch gelegen tussen de landen van Loos en Kusbelt, 

alle dese landen onder den gerichte van Kedingen kennelijk gelegen en met derselver regt en 

geregtigheden; alles ten eynde de renthefferen of hun erven in cas van misbetalinge, soo wegens capitaal 

als dan ten agteren sijnde interesse, ten allen tijde sig koste en schadeloos zullen 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 waarheids 

oirconde hebbe ik verwalter richter voornoemt dese beneffens de ed. Coenraad ter Swaak, als door 

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

Actum Goor den 10 juny 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Roelof Roelofsen personelijk 

gecompareert en erschenen is Maria Schottelink weduwe van wijlen Hendrik Schottelink (Beumer) 

sijnde geassisteert met proc. Christiaan Hulsken als harer verkoren en toegelaten mombaer in desen. 

Welke bekende ende verklaarde wegens opgenomen en in goeden Hollandsen gelde ontfangen penningen 

opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Waander Mensink een capitale summa van hondert car. 

guldens. Met belofte om dit capitaal jaarlix en alle jaar te zullen en willen verrenten met drie diergelijke 

gulden waarvan het eerste jaar interesse sal verschenen wesen op Sanct Johan 1767 en soo continueren 



van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden sal vrij staan ten allen tijde te kunnen 

en te mogen geschieden, mits de een de ander een half jaar voor de verschijndag daarvan de opsage 

doende. Voor welke capitale summa en daarop te verlopene interesse comparante verbind haar persoon, 

gerede en ongerede goederen egene uitgesondert en daar voor tot een speciaal onderpand stellende een 

derde part hooyland sijnde een dagwerk van het gehele gelegen tussen de landen van scholte Aaftink en 

den voort in het Elsenerbroek onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de 

rentheffer of derselver erfgenamen haar daar aan ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en 

mogen verhalen. Renuntierende comparante ten dien eynde van alle exceptien en privilegien rechtens 

desen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheyds 

oorconde hebbe ik verwalter richter voornoemt dese beneffens de comparante eygenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 21 juny 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters personelijk 

gecompareert en erschenen sijn Lambert Overbekke en desselfs huisvrouw Henders Hesselink marito 

tutore onder de boerschap Stokkum wonende. De welk bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en 

in goeden gangbaren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan 

burgmr. D.H. van Assen en burgmr. G.J.H. Weerman in qualiteit als mombaeren van de ed. juffrouw 

Arnoldina Isabella Elisabeth Knape minderjarige dogter van wijlen burgmr. Wolter Knape en 

desselfs huisvrouw Geertruid Pothoff, een capitale summa van drie hondert car. guldens, segge f 

300, ad 20 stuivers het stuk. Met beloften om dit capitaal jaarlix en alle jaar te zullen en willen verrenten 

met drie diergelijke guldens van het hondert en sal het eerste jaar interesse verschenen wesen als heden 

over een jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de daedelijke restitutie en aflosse toe. Die ten 

wedersijden gereserveert blijft mits de opsage daarvan een half jaar voor de jaarlixe verschijndag 

geschiedde. Als wanneer voorschr. capitaal met die dan ten agteren sijnde interessen in een onverdeelde 

summa aan handen van voorgemelde mombaeren of derselver pupil of sijn erven sal moeten worden 

gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale summa en daarop te verlopene interessen comparanten 

verbinden hunne personen, gerede en ongerede goederen en geene uitgesondert en daarvoor tot een 

speciaal hypotheeq en onderpand stellende haar huis en hoff met annexe landerien gelegen tussen de 

behuizinge van Landerver Jan en Jan Hendrik Overbekke de timmerman en schietende van de andere kant 

aan het Stokkumer vlier en Snellings kamp onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten 

einde voorn. mombaeren of derselver pupil of sijn erfgenamen in cas van misbetalinge, soo van capitaal 

als verlopene interessen, sig ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. 

Renuntierende comparanten ten dien eynde 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 ik 

verwalter richter voornoemt dese beneffens de scholte Garrit van Ommen, die van comparanten daartoe 

gequalificeert sijnde om voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 23 juny 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters personelijk 

gecompareert en erschenen sijn Garrit Reurslag en desselfs huisvrouw Elsken Hulshorst marito tutore 

onder Logchem wonende. De welk bekenden ende verklaarden voor een summa van hondert vijff en 

seventig gulden, segge f 175, vrij gelt aan haar comparanten ten vollen en ten danke ontfangen in optima 

juris forma verkogt te hebben, te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx doende in en mits desen, 

haar eigen toebehorende twee stukjes bouland waarvan het eene sijnde het Groote gelegen is in den 

Stokkumer esch tussen de landen van Lubbers en Voordes en het andere stukjen wordende het Kleine 

genoemt ook in den Stokkumer esch tussen de landen van Gelkink en de landerien aan den karkweg nae 

Markulo liggende. En dat aan ende ten erffelijken profite van de koperen Lambert Overbekke en 

desselfs huisvrouw Henders Hesselink en derselver erfgenamen. Comparanten haar en haare erfgenamen 



daarvan ontervende en de coperen gemeld en derselver erfgenamen daar wederom aanervende bij desen. 

Met beloften om dese erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waren voor alle 

evictie en opspraake als erfkoops recht is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. 

dese beneffens de scholte Gerrit van Ommen, die door comparanten daartoe is gequalificeert om voor haar 

te tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 23 juny 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters personelijk 

gecompareert en erschenen sijn Hendrik ten Kloeke (Landevaar) en desselfs huisvrouw Geesken 

Jurenges marito tutore onder Markulo wonende. De welk bekenden ende verklaarden voor een summa 

van vijffhondert tien gulden en tien stuivers, segge f 510-10, vrij gelt aan haar comparanten ten vollen 

en ten danke ontfangen in optima juris forma verkogt, te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx 

doende in en mits desen, haar eigen toebehorende halfscheid van Kloeken kempkes sijnde ongeveer 

vier schepel bouland met sijn lusten en lasten soo als den verkoper het selfe bebouwt heeft, liggende agter 

het Keppels bos tussen den Krajensang en Kempers landen. En dat aan ende ten erffelijken profite van de 

coperen Harmen Swiers en desselfs huisvrouw Janna Lonink en derselver erfgenamen. Comparanten 

haar en hunne erfgenamen daarvan ontervende en de coperen gemeld en derselver erfgenamen daar 

wederom aanervende bij desen. Met beloften om dese erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te zullen 

staan wagten en waren voor alle evictie en opspraake als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde 

hebbe ik verwalter richter voornoemt dese beneffens den heer proc. Christoffel Hulsken, die van 

comparanten daartoe is versogt om voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 23 juny 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters personelijk 

gecompareert en erschenen zijn Jan Klein Aaftink en Jenneken Aaftink (Swoferink) ehel. marito tutore. 

Welk bekenden en verklaarden voor sig self en hunne erven wegens opgenomen en ontfangen penningen 

opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan de heer Hendrik Gerhard Jordens burgermeester en 

cameraar der stadt Deventer en vrouw Aagatha Aleida van Munster ehel. en erven een hooftsumma 

van negenhondert car. gld, hersegge f 900, ad twintig stuivers yeder gulden. Belovende de voorschreven 

hooftsumma jaerliks en alle jaar te sullen verrenten met 4 guldens van yeder hondert gld, edog de interes 

binnen ses weken na de verschijndag betaalt wordende met 3½ gulden sullen kunnen volstaan. Sullende 

het eerste jaer intres verschijnen den 11 julius 1767 en soo vervolgens van jaar tot jaar te continueren tot 

de werkelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersieden alle jaar sal kunnen en mogen geschieden mits 

de denuntiatie daarvan een vierendeel jaars voor de jaarlixe verschijndag gedaan worde. Als wanneer 

voorschr. capitaal met die alsdan daarop verlopen interessen op de eerst daar aan volgende jaerlixe 

verschijndag na de gedane renuntiatie in een onverdeelde somma aan handen van de renthefferen en 

deselve of hun erven kost en schadeloos kunnen verhalen en moeten worden gerestitueert en erlegt. 

Alsmede de capitalen van alle lasten vrij te houden en de rente vrij te Deventer te leveren. Voor welk 

opgemelde coper met de daarop te verlopene interessen comparanten verbinden haare personen, gerede en 

ongerede goederen gene uitgesondert en stellen tot een speciaal hypotheecq en onderpant hun allodiale 

erve en goed Klein Aaftink genaemt gelegen in Elsen onder Kedingen en bestaande in huis, hof of 

gaarden en schuure, zijnde de hof groot ongeveer 2 mudden groot en met het daar agter zijnde hooiland 

de Bisschop genaamt liggende aan de Philippes berg tussen Mensink en Wolters mate. Dan ook 6 schepel 

bouwland in den Elsener esch aan den Brouwbelt daar aan ende verschietende; alle met hun regt en 

geregtigheden, bomen en houtgewassen, alles ten einde de heer en vrouw renthefferen in desen of hun 

erven sig ten allen tijden bij onverhoopte misbetalinge van het voorschr. capitaal en daarop te verlopene 

interesse sampt gerigtelijke en ongerigtelijke kosten en schaden daar aan kost en schadeloos sullen kunnen 

en mogen verhalen. Renuntierende sij comparanten van alle exceptien en beneficien regtens die uit eniger 

hande of hoofde hiertegens souden kunnen worden bedagt en in specie van ongetelden gelde. Onder 



submissie van hunne persoon en goederen ter judicatune van alle heeren, hoven, rigteren en gerigten. 

Sonder arg of list in kennisse der waarheit heb ik verwalter richter voorn. dese getekent en gezegelt gelijk 

de comparanten dese ook mede hebben getekent of gehandmerkt edog geen cachet hebbende heeft op 

derselver versoek de heer secretaris Wolter Pothoff mede voor haar gezegelt. 

Actum Goor den 10 july 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Roelof Roelofsen personelijk 

gecompareert en erschenen sijn Jan Pongerts (Kloppers) en desselfs huisvrouw Janna Pongerts marito 

tutore tot Markulo wonende. De welke bekenden ende verklaarden voor een summa van agt hondert en 

veertig guldens, segge f 840, vrij gelt aan haar comparanten ten vollen en te danke ontfangen in optima 

juris forma verkoft, te cederen, te transporteren en over te dragen, sulks doende in en mits desen, haar 

eygen vrije en allodiale stukke bouwland sijnde ses schepel gesaay in den Markeler esch tussen de 

landen van Hiddings schot ter eene en die van Sweers ter andere sijde. En dat aan ende ten erffelijken 

profite van de koperen Jan Hendrik Sweers (Wannink) en desselfs huisvrouw Fenneken Sweers 

(Lammertink) en derselver erfgenamen. Comparanten haar en hunne erfgenamen daarvan ontervende en 

de koperen gemeld en derselver erfgenamen daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om dese 

erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waren voor alle evictie en opsprake als 

erfkoops recht is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voornoemt dese beneffens proc. 

Christoffel Hulsken, die van comparanten daartoe is gequalificeert om voor haar te tekenen en te zegelen, 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 21 july 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters personelijk 

gecompareert en erschenen zijn Geertruid Wolbers weduwe van wijlen Gerrit Roelvink in desen 

geassisteert met pr. Christoffel Hulsken als haarer versogten en geadmitteerden mombaer. In desen 

voordragende hoe dat sij comparantinne bij kennelijke conventie in dato den 1 july deses jaars 1766 aan 

harer respective zoon Jannes Roelvink voor desselfs ouderlijke goed in vollen eygendom daarvoor hebbe 

gecedeert en overgegeven een stukke lands den Halven Hilbers kamp gelegen in de boerschap Stokkum 

en waarvan de andere helfte aan de boer Hendrik Wennink is competerende. Weshalven sijn 

comparantinne, onder assistentie van harer geadmitteerde mombaer, daarvan bij desen aan hare 

voornoemden zoon Jannes Roelvink en desselfs huisvrouw Harmina van Voorst en derselver erven 

daarvan mits desen doende behoorlijke en gerigtelijke cessie, transport en overdragt. Haar comparantinne 

en derselver erven daarvan ontervende en de voorgemelde zoon en derselver huisvrouw en erven daar 

wederom aanervende bij desen. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voornoemt dese 

beneffens de comparantinne eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 31 july 1766. 

 

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

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Roelof Roelofsen personelijk 

gecompareert en erschenen sijn Wolter Jan ten Bloemendal en desselfs huisvrouw Triene Smalbrugge 

marito tutore tot Goor wooachtig. De welke bekenden ende verklaarden op den 11 mey des jaars 1765 

volgens coopbrieff daarvan opgerigt in een vasten erfkoop verkogt te hebben aan Berent Ellekink of ten 

Zenkeldam en desselfs huisvrouw Jenneken ter Haar haar eygen toebehorende stuk bouwland met 

derselver lusten en lasten groot twee schepel gesaay gelegen op den Nieuwenkamp bij de Wildeman 

tussen de landerien van dese aankopers ter eenre en die van Jannes ten Zenkeldam ter ander zijde onder 

desen gerichte van Kedingen in het carspel van Goor kennelijk gelegen. En dat voor een summa van twee 

hondert en sestien guldens, segge f 216, vrij gelt en dat de cooppenningen door de coperen aan haar 

comparanten ten vollen en ten danke waaren voldaan en betaalt. Oversulks comparanten niet alleen 

wegens de gelibelleerde cooppeninngen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkogte stukke land in 



optima juris forma cederen, transporteren ende overdragen, sulks doende in en mits desen, aan ende ten 

erffelijken profijte van Berent Ellekink of ten Zenkeldam em desselfs huisvrouw Jenneken ter Haar en 

derselver erven. Comparanten haar en hunne erfgenamen daarvan ontervende en de coperen meergemelt 

en derselver erven daar wederom aanervende bij desen. Met beloften om dese erfkoop, cessie en transport 

ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraake als erkoops regt is. S.A.L. 

In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voornoemt beneffens de comparanten eygenhandig 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 11 august 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters personelijk 

gecompareerd en erschenen sijn Willem ter Weele (Schreurs) en desselfs huisvrouw Jenneken Heuvers 

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

opgenomen en in goeden gangbaren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig 

te wesen aan de weledele heer Francois de Wolff en desselfs eheliefste Aleida Dumbar en derselver 

erven een capitale summa van twee hondert guldens, segge f 200, ad 20 st. het stuk. Met beloften om 

dit capitaal jaarlix en alle jaar te sullen en willen verrenten met vier diergelijke gulden van yeder hondert, 

edog de interesse binnen ses weken nae de jaarlixe verschijndag betaalt wordende met drie gulden en 

vijftien stuivers sullen kunnen en mogen volstaan; en sal het eerste jaar interesse 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 mits de opsage een half jaar voor de jaarlixe verschijndag gedaan worde. 

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

handen van de renthefferen of derselver erven sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke 

capitale summa en daarop te verlopene interesse comparanten verbinden haar personen, gerede en 

ongerede goederen en geene uitgesondert en tot een speciaal hypotheecq en onderpand daarvoor stellende 

en kragt deses verbindende haar eygendoemelijke huis en annexe gaarden het ter Weele genaamt 

onder desen gerichte van Kedingen in de boerschap Stokkum tussen de schoole en het erve Aalink 

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

misbetalinge, soo van capitaal als interesse, cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. 

Renuntierende comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien rechtens desen eenigsints 

contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik 

verwalter richter voornoemt dese neffens pr. Christoffel Hulsken, die door comparanten daartoe in judicio 

is gequalificeerd om voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 28 august 1766. 

 

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

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Roelof Roelofsen personelijk 

gecompareert en erschenen sijn Broek Jan en desselfs huisvrouw Jenneken Bloemers marito tutore tot 

Markulo wonende. De welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en in goeden gangbaren 

Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Harmen Nijmeyer 

op de Borkelt wonende en derselver erven een capitale summa van hondert car. guldens, segge f 100, 

ad 20 st het stuk. Met belofte om dit capitaal jaarlix en alle jaar te sullen en willen verrenten met vier 

diergelijke guldens van het hondert, edog de interesse binnen ses weken nae de jaarlixe verschijndag 

betaalt wordende sullen kunnen volstaan met drie gulden en tien stuivers van het hondert; en sal het eerste 

jaar interesse verschenen weesen op Michiel 1767 en soo continueren van jaar tot jaar tot de daedelijke 

restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveert blijft mits de opsage een half jaar voor de 

jaarlixe verschijndag gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde 

interesse in een onverdeelde summa aan handen van den rentheffer of sijn erven sal moeten worden 

gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale summa en daarop te verlopene interesse comparanten 

verbinden haare personen, gerede en ongerede goederen en geene uitgesondert en daarvoor tot een 

speciaal hypotheecq en onderpand stellende een stukke lands groot drie schepel gesaay gelegen in den 



Veenderenkoop tussen de landen van Schrijvers ter eenre en die van Brinkers ter andere sijde onder 

desen gerichte van Kedingen in de markte van Markulo kennelijk gelegen. Ten einde de rentheffer of 

derselver erven haar daar aan ten allen tijde kost en schadeloos, soo van capitaal als interesse, sullen 

kunnen en mogen verhalen. Renuntierende de comparanten ten dien einde van alle exceptien en 

privilegien rechtens desen enigsints contrarierende en in specie mede van de exceptie van ongetelden 

gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese beneffens proc. Christoffel 

Hulsken, die door comparanten daar toe in judicio is gequalificeert om voor haar te tekenen en te zegelen, 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 10 7bris 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters personelijk 

gecompareerd en erschenen sijn Lammert ten Bos en desselfs huisvrouw Hendrina van de Haar marito 

tutore in het carspel Diepenheim wonende. De welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en 

in goeden gangbaren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan 

de heer burgemr. Jan Menger en desselfs huisvrouw Hendrietta Menger tot Goor woonagtig een 

capitale summa van ses hondert car. guldens, segge f 600, 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, 

dog de interesse betalende binnen een vierendeel jaars nae de jaarlixe verschijndag zullen kunnen volstaan 

met drie guldens van yeder hondert. En sal het eerste jaar interesse verschenen weesen als heden over een 

jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de daedelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden 

gereserveert blijft mits de opsage daarvan een half jaar voor de jaarlixe verschijndag geschiede. Als 

wanneer voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren sijnde interesse op de eerstkomende verschijndag in 

een onverdeelde summa aan den renthefferen in desen of hun erven sal moeten worden gerestitueert ende 

erlegt. Voor welk capitaal en daarop te verlopene interesse comparanten verbinden hunne personen, 

gerede en ongerede goederen en geene uitgesondert en daarvoor in specie tot een gerigtelijke hypotheecq 

of onderpand stellende den agtersten einde van den Nieuwenkamp sijnde twaalf schepels gesaay 

gelegen onder Stokkum tussen de landen van Kremers oostwaards en aan het velt zuidwaards. Alles ten 

einde de renthefferen of hunne erven in cas van misbetalinge, soo wegens capitaal als interesse, haar daar 

aan ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparanten ten 

dien einde van alle exceptien en privilegien regtens desen enigsints contrarierende en in specie van de 

exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese 

beneffens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 29 7bris 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters personelijk 

gecompareerd en erschenen sijn Lammert ten Bos en desselfs huisvrouw Hendrina van de Haar marito 

tutore in het carspel Diepenheim wonende. De welke bekenden ende verklaarden verkoft te hebben aan 

Hendrik Wannink (Letink) en desselfs huisvrouw Hendrikjen Wannink onder Stokkum wonende, 

derselver eygendoemlijke stukke bouwland het Knotten platen stukke genaamt sijnde groot twee 

schepels gesaay gelegen in den Stokkumer esch tussen de landen van Lubbers ter eenre en die van Letink 

ter andere sijde, alsmede 2 dagwerken hooyland gelegen onder Stokkum tussen de landen van Snellink 

ter eenre en die van Kremers ter andere sijde. En dat voor een summa van vijff hondert car. guldens, 

segge f 500. Welke cooppenningen aan comparanten ten vollen en ten danke sijn voldaan en betaalt. 

Derhalven sij comparanten gemelde stukke bouwland met die 2 dagwerken hooyland in de beste en 

magtigste forma regtens bij desen doende cessie, transport en overdragt aan ende ten profijte van voorschr. 

Hendrik Wannink en desselfs huisvrouw Hendrikjen Wannink en derselver erfgenamen. Haar 

comparanten en erfgenamen daarvan ontervende en de coperen meergemeld en derselver erfgenamen daar 

wederom aanervende bij desen. Met beloften om dese erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen 

staan wagten en waren voor alle evictie en opspraak als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde 



hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 29 7bris 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters personelijk 

gecompareerd en erschenen sijn Lammert ten Bos en desselfs huisvrouw Hendrina van de Haar marito 

tutore in het carspel Diepenheim wonende. De welke bekenden ende verklaarden nae ontfang van den 

eersten met den laasten cooppenning ter summa van twee hondert en twintig guldens, segge f 220, vrij 

gelt gerichtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen in en mits desen den lagen einden van den 

Nieuwenkamp groot ongeveer drie schepels gesaay gelegen tussen de landen van Kremers noordwaards 

en aan het velt zuidwaards onder Stokkum in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ende dat 

aan handen ende ten profijte van Jan Hendrik Overbekke en desselfs huisvrouw Janna Rengerink en 

derselver erfgenamen. Haar comparanten en erfgenamen daarvan ontervende en de coperen voorn. en 

derselver erfgenamen daar wederom aanervende bij desen. Met beloften om desen erfkoop, cessie en 

transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraak als erfkoops regt is. 

S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens den comparanten 

eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 29 7bris 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters personelijk 

gecompareerd en erschenen sijn Garrit Letink (Wessels) en desselfs huisvrouw Hendrina Letink 

marito tutore onder Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaarden voor een summa van hondert 

en vijftig car. guldens vrij gelt, segge f 150, bij haar comparanten ten vollen en ten danke ontfangen en 

waarvan mits desen quiteren in optima juris forma, verkoft te hebben haar eygen toebehorende dagwerk 

hooyland het Bekslag genaamt sijnde gelegen aan de eene sijde tussen den Duuschen Coedijk en aan de 

andere sijde naast Broek Teemker sijn Bekslag in het Elsenerbroek onder desen gerichte van Kedingen 

kennelijk gelegen. En dat aan ende ten erffelijken profite van Geertjen Effink, doende en derhalven 

daarvan mits desen landcedelijke cessie, transport en overdragt aan ende ten erffelijken profite van de 

coperse Geertjen Effink (nb wed. van Derk Wessels) voorn. en derselver erven. Comparanten haar en 

hunne erfgenamen daarvan ontervende en de coperse meergem. en haare erfgenamen daar wederom 

aanervende bij desen. Met beloften om dese erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan 

wagten en waren voor alle evictie en opspraak als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik 

verwalter richter voorn. dese neffens proc. Christoffel Hulsken, die van comparanten in judicio daartoe is 

gequalificeert om voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 14 october 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters personelijk 

gecompareerd en erschenen sijn Teunis Grooteboer en desselfs huisvrouw Jenneken Vrijlink marito 

tutore in Elsen op den Diependal wonende. De welke bekenden ende verklaarden in een vasten en 

onwederroepelijken erfkoop verkogt te hebben een stukke gaardenland groot drie schepels gesaay 

hetgeen van de verkoperen uit de gemeente is aangekogt, liggende tussen den Swartendijk ter eenre en 

Velt Jans gaarden ter andere sijde onder desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat aan 

handen van Hellen Jan (Vrijlink) en desselfs huisvrouw Aalken te Wuirse en erfgenamen. En dat 

comparanten van de bedongen kooppenningen ter summa van hondert ses en negentig car. gulden, 

segge f 196, vrij gelt volkomen waren voldaan en betaalt. Oversulx comparanten gemelde verkogte 

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

ende ten erffelijken profite van voorn. coperen Helle Jan en desself huisvrouw Aalken te Wuirse en 

derselver erven. Comparanten haar en hunne erfgenamen daarvan ontervende en de coperen met de haaren 

daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om dese erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te 



sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraak als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids 

oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens de ed. Berent ten Zijthoff, die van comparanten 

daartoe in judicio is gequalificeert om voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 21 october 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters personelijk 

gecompareerd en erschenen sijn Helle Jan en desselfs huisvrouw Aalken te Wuirse marito tutore onder 

Harke wonende. De welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en in goeden gangbaeren 

Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Hendrik Vrijlink, 

sijnde de knegt van Wolters in Elsen, een capitaele summa van drie hondert car. gulden, segge f 300. 

Met beloften om dit capitaal jaarlix te sullen en willen verrenten met drie diergelijke guldens van yeder 

hondert. Sullende het eerste jaar interesse verschenen weesen als heden over een jaar en soo continueren 

van jaar tot jaar tot de daedelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveert blijft mits de 

opsage daarvan een half jaar voor de jaarlixe verschijndag gedaan worde. Tot pracyse nakominge van 

desen allen verbinden comparanten hunne personen, gerede en ongerede goederen en geene uitgesondert 

en hier voor tot een gerigtelijk hypotheecq of onderpand stellende haar eygen toebehorende huis de 

Helle genaamt alsmede een stukke gaardenland groot drie schepels gesaay, beyde dese parcelen 

gelegen tussen den Swartendijk en de plaats van Velt Jan en alle onder Harke in desen gerichte van 

Kedingen kennelijk gelegen. Alles ten einde de rentheffer of sijn erfgenamen sig daar aan in cas van 

misbetalinge, zoo van capitaal als interesse, daar aan ten allen tijde kost en schadeloos sullen kunnen en 

mogen verhalen. Renuntierende comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien rechtens 

desen enigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids 

oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens de ed. Berent ten Zijthoff, die van comparanten 

daartoe in judicio is gequalificeert om voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 21 october 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters personelijk 

gecompareerd en erschenen sijn Egbert Hilbers (Wevers) en desselfs huisvrouw Willemina Hilbers 

marito tutore onder Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en in 

goeden gangbaaren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijke schuldig te wesen aan 

Laurens Hendrik Ekenblad en desselfs huisvrouw Berendina ten Brummelaer tot Diepenheim 

wonende, een capitale summa van een duisent vijff hondert car. gulden, segge f 1500, ad 20 st het 

stuk. Met belofte om dit capitaal te sullen en willen verrenten jaarlix met drie gulden en tien stuivers van 

yeder hondert, dog de interesse betalende binnen agt weken nae de jaarlixe verschijndag, soo sullen 

kunnen en mogen volstaan met drie gulden en vijff stuivers van yeder hondert, waarvan het eerste jaar 

interesse sal verschenen wesen als heden over een jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de 

daedelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveert blijft mits de opsage daarvan een half 

jaar voor de jaarlixe verschijndag gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die dan ten agteren 

sijnde interesse in een onverdeelde summa aan handen van de renthefferen of hun erven sal moeten 

worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale summa en daarop te verlopene interesse 

comparanten verbinden hunne personen, gerede en ongerede goederen en geene uitgesondert en daar voor 

tot een gerigtelijk hypotheecq en onderpand stellende 1. haar eygendoemelijke erve en goed het Hilbers 

genaamt bestaande in huis, hoff, gaarden en bouwlanden soo als het in sijn bekende bepalinge tussen 

Leuink kamp en Letink sijn landerien onder Stokkum in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen 

is, 2. twee dagwerk hooyland het Beugholt genaamt gelegen in het Stokkumerbroek met de eene sijde 

langs de Schipbeke en met de andere sijde langs de Haver sijn hooylanden. Alles ten einde de renthefferen 

of hun erven sig soo van capitaal als interesse haar daar aan ten allen tijde kost en schadeloos sullen 

kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien 

regtens desen enigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In 



waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens proc. Christoffel Hulsken, die van 

comparanten daar toe in judicio is gequalificeert om voor haar te tekenen en te segelen, getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 3 november 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters personelijk 

gecompareerd en erschenen sijn Harmen Wevers en desselfs huisvrouw Berendina van de Duis marito 

tutore onder Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en in goeden 

gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aen Laurens 

Hendrik Ekenblad en desselfs huisvrouw Berendina ten Brummelaer tot Diepenheim woonagtig een 

capitaele summa van ses hondert car. gulden, segge f 600, ad 20 stuivers het stuk. Met beloften om dit 

capitaal jaarlix en alle jaar te sullen en willen verrenten met drie gulden en vijff stuivers van yeder hondert 

alsmede dien voerbrand, dog de interesse binnen de agsten week nae de jaarlixe verschijndag betaalt 

wordende, soo sullen alsdan de rentgeveren kunnen en mogen volstaan met drie guldens van yeder 

hondert, alsmede het voerbrand waarvan het eerste jaar interesse sal verschenen wesen als heden over een 

jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de daedelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden 

gereserveert blijft mits de opsage daarvan een half jaar voor de jaarlixe verschijndag gedaan worde. Als 

wanneer voorschr. capitaal met die dan ten agteren sijnde interesse in een onverdeelde summa aan handen 

van de renthefferen of hun erven sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale summa 

en daarop te verlopene interesse comparanten verbinden haar personen, gerede en ongerede goederen en 

geene uitgesondert en daarvoor tot een gerigtelijk hypotheecq of onderpand stellende 1. vier dagwerk 

hooyland de Noedvers maate genaamt gelegen tussen de hooylanden van Vruink en die van scholte 

Mensink, 2. een stukke bouwland het Noeverds stukke genaamt groot drie schepels gesaay gelegen 

tussen de landen van Hilbers ter eenre en die van Nijhuis ter andere sijde, 3. het Barkes stukke groot een 

mudde gesaay gelegen tussen de landen van Vedders en Lammertink, alle onder Stokkum in desen 

gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of hun erven sig soo van capitaal als 

interesse haar daar aan ten allen tijde kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende 

comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens desen enigsints contrarierende en in 

specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter 

voorn. dese neffens proc. Christoffel Hulsken, die van comparanten daartoe in judicio is gequalificeert om 

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

Actum Goor den 3 november 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk 

gecompareerd en erschenen sijn Jan Harmen Heylersig en desselfs huisvrouw Teuntjen Vincent 

marito tutore tot Markulo wonende. De welke bekenden ende verklaarden voor de summa van drie 

hondert seven en twintig car. gulden, segge f 327, aan haar comparanten ten vollen en ten danke 

ontfangen penningen in optima juris forma verkoft, te cederen, te transporteren en over te dragen, sulx 

doende in en mits desen, het 20e parceel de Vennebree genaamt groot ongeveer een mudde gesaay 

sijnde vrij en allodiaal met sijn lusten en lasten soo als het de comparanten uit het erve Lammertink 

hebben aangekogt. En dat aan ende ten erffelijken profite van Jan Harmen Snell en desselfs huisvrouw 

Hendrika Averwennink en derselver erfgenamen. Comparanten haar en hunne erfgenamen daar van 

ontervende en de coperen met de sijne daar wederom aanervende bij desen. Met beloften om dese erfkoop, 

cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waren voor alle evictie en opspraak als 

erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens de 

comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 11 november 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 



kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk 

gecompareerd en erschenen sijn Derk Strick en desselfs huisvrouw Willemina Hartgers marito tutore 

tot Markulo wonende. De welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en in goeden gangbaren 

Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Adam Jabbinga een 

summa van vijff en sestig car. guldens. Met beloften om dit capitaal jaarlix te sullen en willen verrenten 

met twee gulden en tien stuiver, waarvan het eerste jaar interesse sal verschenen wesen als heden over een 

jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de effective aflosse toe. Die ten wedersijden sal vrij staan ten 

allen tijde te kunnen en mogen geschieden mits de opsage een half jaar voor de jaarlixe verschijndag 

gedaan worde. Voor welke capitale summa en daarop te verlopene interesse comparanten verbinden hunne 

personen, gerede en ongerede goederen en geene uitgesondert en daar voor tot een speciaal hypotheecq of 

onderpand stellende hun huis en hoff gelegen in Markulo tussen de behuisinge van Adam Jabbinga en 

Post Jan, alsmede een swart blaad koebeest ten einde de rentheffer of sijn erven haar daar aan ten allen 

tijde kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparanten ten dien einde van 

alle exceptien en privilegien regtens desen enigsints contrarierende en in specie van de exceptie van 

ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens Jan Harmen 

Heylersig, die van comparanten daartoe in judicio is versogt om voor haar te tekenen en te segelen, 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 11 november 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Stevens ten Cate en Cornelis Soeters persoonlijk 

gecompareerd en erschenen sijn Willem Egberts en desselfs huisvrouw Maria Dijkink marito tutore in 

Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en in goeden gangbaeren 

Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijke schuldig te wesen aan de heer Hendrik ten 

Hengel en desselfs huisvrouw Cicilia de Bruin tot Deventer wonende, een capitaele summa van een 

duisent car. guldens, segge f 1000, ad 20 st. het stuk. Met beloften om dit capitaal jaarlix te sullen en 

willen verrenten met drie diergelijke guldens van yeder hondert, waarvan het eerste jaar interesse sal 

verschenen wesen als heden over een jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de daedelijke restitutie 

en aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveert blijft mits de opsage daarvan voor de jaarlixe 

verschijndag gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die dan ten agteren sijnde interesse in een 

onverdeelde summa aan handen van de renthefferen of haar erven sal moeten worden gerestitueert ende 

erlegt. Voor welke capitale summa en daarop te verlopene interesse comparanten verbinden hunne 

personen, gerede en ongerede goederen en geene uitgesondert en daar voor tot een speciaal hypotheecq of 

onderpand stellende 1. een huis en hoff gelegen in Stokkum tussen Wijmerink en Gelkink sijne 

landerien, 2. een kamp land den Egbertskamp genaamt groot ses mudde gesaay gelegen tussen 

Wijmerink en Lubbers haare landen, alles ten einde de renthefferen of hun erfgenamen sig daar aan in cas 

van misbetalinge, zoo wegens capitaal als interesse, ten allen tijde kost en schadeloos sullen kunnen en 

mogen verhalen. Renuntierende comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens 

desen enigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids 

oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens proc. Christoffel Hulsken die van comparanten 

daartoe in judicio is gequalificeert voor haar te tekenen en te segelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 11 november 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Stevens ten Cate en Cornelis Soeters persoonlijk 

in judicio gecompareerd en erschenen sijn Garrit Kloots en desselfs huisvrouw Janna Reinds marito 

tutore in Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en in goeden 

gangbaeren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Gerrit 

Meengs en Jan Lonink in qualiteit als mombaeren van den minderjarigen Jan Lonink, een capitaele 

summa van een duisent car. gulden, segge f 1000, ad 20 st het stuk. Met beloften om dit capitaal jaarlix 

en alle jaar te sullen en willen verrenten meet agt en twintig guldens van voornoemde summa en sal het 



eerste jaar interesse verschenen wesen als heden over een jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de 

daedelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveert blijft mits de opsage daarvan een half 

jaar voor de jaarlixe verschijndag gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die dan ten agteren 

sijnde interesse in een onverdeelde summa aan handen van voorn. mombaeren of derselver pupil of sijn 

erven sal moet worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale summa en daarop te verlopene 

interesse comparanten verbinden hunne personen, gerede en ongerede goederen en geene uitgesondert en 

daarvoor tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellende 1. twee mudde gesaay in den Potkamp 

gelegen, 2. een mudde land het Bargstukke genaamt gelegen tussen de landen van Kistemaker in den 

Markeleresch, 3. de halfte van Klootsmate gelegen in het Markelerbroek tussen de hooylanden van 

Leuvelink en Ovink. Alles ten einde voor mombaeren of derselver pupil of sijn erfgenamen in cas van 

misbetalinge, soo van capitaal als verlopene interesse, sig daar aan ten allen tijde kost en schadeloos sullen 

kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien 

regtens desen enigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In 

waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens proc. Christoffel Hulsken, die van 

comparanten daartoe in judicio is gequalificeert om voor haar te tekenen en te segelen, getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 11 november 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk in judicio 

gecompareerd en erschenen sij Jenneken Ebbekink in desen geadsisteert met Harmanus Jalink als haarer 

versogten en ad hune actum toegelaten mombaer te kennen gevende hoe dat sij comparante van haaren 

neev Geert Ebbekink lange jaaren herwaards tekenen van vriendschap, agtinge en liefde bespeurt heeft. 

En dat gemelte haarer neev en sijn ouders ook al eenen seer geruimen tijd haer hebben verpleegt en alles 

hetgeen zij nodig hadde besorgt. Dat sij om die reeden ten raede is geworden op den 11 mey 1765 aan 

gesegde Geert Ebbekink onder haere handtekeninge voor te geven alle het geene zij aan gerede en 

ongerede goederen besit. Dan vermits de comparante bedagt is dat daar over nae haeren doot onder 

desselfs erfgenamen soo de dispuit konnen ontstaan, soo verklaarde de selve tot voorkominge van dien 

aan desen haeren neev Geert Ebbekink eeuwig en erffelijk over te geven en gerigtelijk op te dragen, 

gelijk zij doet kragt ende mits desen, alle haere gerede en ongerede goederen, actien en crediten 

niets daarvan uitgesondert, daar van soo wel wegens den eygendom als possessie renuntierende en afstant 

doende en in specie van het ongerede bestaande in het halve Jan Veenslag onder desen weledelen gerigte 

van Stokkum gelegen en wel met den eenen eynde langes Lammert Brinkers en Jan Bannink yder een 

vierde part toebehoort; alleen bedragende dat voornoemden haaren neev gehouden sal sijn haar 

comparante de dagen hares levens gelijk hij tot hiertoe tot haar onderling genoegen gedaan heeft en in 

behoorlijke kost en drank, linnen en wullen te onderhouden en na haaren doot ordentelijk laten begraven. 

Waarover de comparante versoekt dat haar met den adsistent de handtastinge mag worden afgenomen. 

Daarop erschenen Geert Ebbekink en wil mits desen zijne nigte hebben bedankt voor dese gifte en 

transport in voren staande acte vermeld. Onder belofte dat hij de conditien daar bij vermelt in alle delen en 

reden sal agtervolgen en stiptelijk nakomen en daar op stipulerende als regtens. S.A.L. In waarheids 

oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. deese neffens den heer proc. Christoffel Hulsken, die van 

comparante daartoe in judicio is gequalificeert om voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 24 november 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk in judicio 

gecompareerd en erschenen sijn Jan ten Elsen en desselfs huisvrouw Free van 't Kwartier marito tutore 

in de bourschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaarden in een vasten en 

onwederroepelijken erfkoop verkoft te hebben het plaatsjen Nijhuis bestaande in huis, gaarden en 

bouwland sonder hooy of weydelanden in Harke onder dezen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. 



En dat aan ende ten erflijken profite van Willem Matena nu Hekhuis en desselfs huisvrouw Gerritjen 

Hekhuis en erven. En dat voor eene summa van twaalf honderd en twintig car. guldens, segge f 1220. 

Welke cooppenningen door de coperen aan haar comparanten ten vollen ende ten danke voldaan en betaalt 

sijn. Oversulx comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde coppenningen ten vollen deden quiteren 

maar ook gemelde verkofte plaatsjen Nijhuis in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen, 

sulx doende in en mits desen, aan ende ten erffelijken profite van de coperen voornoemd. Comparanten 

haar en hunne erfgenamen daarvan ontervende en de coperen met derselver erfgenamen daar wederom 

aanervende bij desen. Met beloften om dese erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan 

wagten en waren voor alle evictie en opsprake als erfkoops regt is. 

November 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk in judicio 

gecompareerd en erschenen sijn Jannes ten Colkoop en desselfs huisvrouw Hendrina Smeyers marito 

tutore in het Elsenerbroek wonende. Te kennen gevende hoe dat comparantens vader Harmen ten Colhoop 

ingevolge coopbrieff daarvan opgerigt in dato den 10 august 1756 heeft verkogt aan Berent Klumpers en 

desselfs huisvrouw Geesken Wolters sijn eygendoemelijke caterstede het Rietman genaamt gelegen 

in de buurschap Elsen onder desen gerichte van Kedingen. En dat voor een summa van vijff hondert 

car. guldens, segge f 500, edog inmiddels is komen te overlijden en dus geen overdragt daarvan heeft 

gedaan. Derhalven sij comparanten als erfgenamen van wijlen haaren vader Harmen ten Colhoop 

approberen den verkoop en bekennen bij desen van de kooppenningen ten vollen en te danke voldaan en 

betaalt te sijn. Doende derhalven mits desen cessie, transport en overdragt van voorn. plaatsjen aan 

Hendrik Rietman (Smits) en desselfs huisvrouw Geesken Wolters, laast weduwe van wijlen Berent 

Klumpers, en derselver erfgenamen. Comparanten haar en haare erfgenamen daarvan ontervende en 

Hendrik Rietman en desselfs huisvrouw Geesken Wolters als erfgenamen van wijlen Berent Klumpers, 

daar wederom aanervende bij desen. Met beloften om dese erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te 

sullen staan wagten en waren voor alle evictie en opspraak als erfkoops regts is. S.A.L. In waarheids 

oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 1 december 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk in judicio 

gecompareerd en erschenen sijn Hendrik Rietman en desselfs huisvrouw Geesken Wolters marito 

tutore in Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaarden aan Jannes Kolhoop en desselfs 

huisvrouw Hendrina Smeyers en erfgenamen verkoft te hebben twee dagwerken hooyland sijnde het 

vierde part van de Nijsink maat uit het erve Lentvers aangekoft gelegen in het Elsenerbroek tegen de 

Hutte en dat voor een summa van drie honderd car. guldens, segge f 300. Welke cooppenningen door 

de coperen aan haar comparanten ten vollen en ten danke voldaan en betaalt sijn. Oversulx comparanten 

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

twee dagwerken hooyland in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen, sulx doende in en 

mits desen, aan ende ten erffelijken profite van den coperen voornoemd. Comparanten haar en hunne 

erfgenamen daar van ontervende en de coperen met derselver erfgenamen daar wederom aanervende bij 

dezen. Met beloften om dese erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waren 

voor alle evictie en opspraake als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter 

voorn. dese neffens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 1 december 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Roeloff Roelofsen persoonlijk in 

judicio gecompareerd en erschenen is Jan Crommendam tot Enter wonende. De welke bekende ende 

verklaarde aan Lammert Crommendam verkogt te hebben sijnen gehelen inboedel bestaande in 3 



kisten, 1 trog, 1 spinde, 3 potten, 1 karne, 1 leupen, 4 bedden met kussens en lakens en sijn toebehoren, 

alsmede een grijsbonte koebeest met het hooy en stroo en dat voor een summa van sestig car. guldens. 

Welke cooppenningen door den coper aan hem comparant ten vollen ende ten danke voldaan en betaalt 

sijn. Oversulx comparant niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen dede quiteren 

maar ook in optima juris forma cedeert, transporteert en overdraagt, sulx doende in en mits desen, aan 

ende ten erffelijken profite van voorn. coper en zijn erfgenamen. Comparant hem en sijne erfgenamen 

daarvan ontervende en de coper met de sijnen daar wederom aan ervende bij desen. Met beloften om dese 

erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waren voor alle evictie en opspraak als 

erfkoop regt is. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens de ed. 

Coenraad ter Swaak, die van comparant daar toe in judicio is gequalificeert om voor hem te tekenen en te 

zegelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 9 december 1766. 

 

Ik Willem Hiddingh wegens hoger overheydt scholtus van De Wijk, Coekange, Pesse, Echten en Anssen 

doe kond en betuige voor en mits deesen dat personelijk voor mij en assessoren die waren Klaas Jans 

Stevens en Wolter Roelofs gecompareert en erschenen sijn de heer Rudolph Oosting amptman. neffens 

desselvs ehevrouw juffer Hester Pastoor in De Wijk, geadsisteert met haar gemelde man als momber 

volgens scheydingsbrieff van den 27 aug. 1700 vijf en sestig, mede bezitters van den gehelen boedel zo de 

heer Gerrit Pastoor in leeven lid der gesworen der gemeente der stad Campen en juffer Aleyda 

Judith Krop in leeven echtelieden, te zamen hebben beseten, alzo sij de goederen en het geld aan de 

erfgenamen van juffer Aleyda Judith Crop competerende volgens gemelde scheydbrief te zien, hebben 

uitgekeert kragt welke zij comparanten voornoemt bij desen verklaarden te constitueren en te 

bevolmagten, so als doen in en mits desen, de rigter Hendrik Jan Bos en burgermeester Hermen Bos beyde 

te Oldenzaal wonende, te zamen en yeder afsonderlijk van hunne comparantes zaken so in als buiten 

regten in Twente of elders te vertreden, te verwalteren en waar te neemen, penningen te ontfangen, 

daarvoor te quiteren, overdragten van verkogte goederen te doen of nog andere te verkopen; voorts 

generalite alles te doen en te verrigten als of sij comparanten selvs prasent zijnde souden kunnen mogen of 

moeten doen. Alles met belofte van goedkeuringe, schadelooshoudinge en verder verband als na rechte, 

mitsgaders met magte van substitutie. In kennisse der waarheid hebbe ik scholtes desen eygenhandig 

ondertekent beneffens de coornoten of assessoren en comparanten en tot meerder bestenisse mijn cachet 

hier onder opgedrukt. 

Actum De Wijk den 24 october 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk in judicio 

gecompareerd en erschenen is de heer burgmr Hermen Bos als volmagtiger van de heer Albertus 

Voerman en juffer Gerhardina Moulin echtelieden, neffens juffr. Johanna Voermans, luid 

procuratien van den 17 october 1766 voor den weledelen heer R. Veen scholtus van IJsselmuiden en 

ceurnoten op comparanten ad hune actum debite gepasseert, alsmede nog van den weled. heer 

Rudolph Oosting amptman, neffens desselfs vrouw juffr. Hester Pastoor luid procuratie van den 24 

october 1766 voor de weledele heer W. Hidding scholtus van De Wijk en ceurnoten op comparanten ad 

hune actum debite gepasseert, welke beyde in judicio gesien, gelesen en van waarden erkent en ten 

prothocolle van transporten deses gerichts geregistreert. Uit kragte van de welke hij comparant verklaarde 

ingevolge coopsconditien daarvan opgerigt in optima juris forma verkogt, gecedeert en getransporteert te 

hebben, sulx doende in en mits desen, sijn principalen en principalinnen eygendoemelijke plaatsjen het 

Hilbert genaamt met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheid groot ongeveer vier mudde bouwland 

met huis en gaarden, sijnde tiendbaar in de buurschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen 

kennelijk gelegen. En dat aan handen van den coper Egtbert Hilbert en derselver erven voor een summa 

van penningen waarvan den ..... rest manco 12 december 1766 

 

begin manco .... ingevolge coopsconditien daarvan opgerigt in optima juris forma verkogt, gecedeert en 



getransporteert te hebben, sulx doende in en mits desen, sijn principalen en principalinnen 

eygendoemelijke stukke land het Bartus stukke genaamt groot ongeveer 4 schepels gesaay met zijn 

lusten en lasten, regt en geregtigheid in den Stokkumer esch onder desen gerichte van Kedingen kennelijk 

gelegen en dat aan handen van den coper Harmen Wevers en derselver erven voor een summa van 

penningen waarvan den comparant bekende ten vollen ende ten danke voldaan en betaalt te zijn. 

Oversulks comparant wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen dede quiteren zijn principalen en 

principalinnen en derselver erven van het verkogte onterven ende coper met de zijne daar wederom 

aanerven bij desen. Met belofte om desen erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten 

en waren voor alle evictie en opsprake als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik 

verwalter richter voorn. dese neffens den heer comparant in predicta qualitate eygenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 12 december 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk in judicio 

gecompareerd en erschenen is de hr burgmr. Hermen Bos als volmagtiger van de heer Albertus Voerman 

en juffr. Gerhardina Moulin echtelieden, neffens juffr. Johanna Voermans luid procuratie van den 

17 october 1766 voor den weledelen heer R. Veen scholtus van IJsselmuiden en ceurnoten op 

comparant ad hune actum debite gepasseert, als mede nog van den weledele heer Rudolph Oosting 

amptman neffens desselfs vrouw juffr. Hester Pastoor, luid procuratie van den 24 october 1766 voor 

den weledelen heer W. Hidding scholtus van De Wijk en ceurnoten op comparant ad hune debite 

gepasseert. Welke beyde in judicio gesien, gelesen en van waarden erkent en ten prothocolle van 

transporten deses gerichts geregistreert. Uit kragte van de welke hij comparant verklaarde ingevolge 

coopsconditien daarvan opgerigt in optima juris forma verkogt, gecedeert en getransporteert te hebben, 

sulx doende in en mits desen, sijn principalen en principalinnen eygendoemelijke stukke land met zijn 

lusten en lasten, regt en geregtigheid, groot 2 schepels gesaay sijnde tiendbaar tussen Hilbers en 

Nijhuis land in den Stokkumer esch onder desen gerichte van Kedingen in sijn bekende bepalingen 

gelegen. En dat aan handen van den coper Harmen Wevers en derselver erven voor een somma van 

penningen waarvan den comparant bekende ten vollen ende ten danke voldaan en betaalt te zijn. Oversulx 

comparant wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen dede quiteren, sijn principalen en 

principalinnen en derselver erven van het verkogte onterven en den coper met de zijne daar wederom 

aanerven bij desen. Met belofte om dese erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten 

en waren voor alle evictie en opspraake als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik 

verwalter richter voorn. dese neffens den heer comparant in pradicta qualitate eygenhandig ondertekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 12 december 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk in judicio 

gecompareerd en erschenen is de heer burgmr. Hermen Bos als volmagtiger van de heer Albertus 

Voerman en juffr. Gerhardina Moulin echtelieden, neffens juffr. Johanna Voerman, luid 

procuratien van den 17 october 1766 voor den weledelen heer R. Veen scholtus van IJsselmuiden en 

ceurnoten op comparant ad hune debite gepasseert, als mede nog van den weled. heer Rudolph 

Oosting amptman neffens desselfs vrouw juffr. Hester Pastoor, luid procuratie van den 24 october 

1766 voor den weledelen heer W. Hidding scholtus van De Wijk en ceurnoten op comparant ad hune 

debite gepasseert. Welke beyde in judicio gesien, gelesen en van waarden erkent en ten prothocolle van 

transporten in deses gerichts geregistreert. Uit kragte van de welke hij comparant verklaarde ingevolge 

coopsconditien daarvan opgerigt in optima juris forma verkogt, gecedeert en getransporteert te hebben, 

sulx doende in en mits desen, sijn principalen en principalinnen eygendoemelijke hooymate groot drie 

dagwerk met haar lusten en lasten, regt en geregtigheid tussen Vruink en Mensink mate onder Stokkum in 

desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat aan handen van den coper Harmen Wevers en 



derselver erven voor een somma van penningen waarvan den comparant bekende ten vollen ende ten 

danke voldaan en betaalt te zijn. Oversulx comparant wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen 

dede quiteren, sijn principalen en principalinnen en derselver erven van het verkogte onterven en den 

coper met de zijne daar wederom aanerven bij desen. Met belofte om dese erfkoop, cessie en transport ten 

allen tijde te sullen staan wagten en waren voor alle evictie en opspraake als erfkoops regt is. S.A.L. In 

waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens den heer comparant in pradicta qualitate 

eygenhandig ondertekent en gesegelt. 

Actum Goor den 12 december 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk in judicio 

gecompareerd en erschenen is de heer burgmr. Hermen Bos als volmagtiger van de heer Albertus 

Voerman en juffr. Gerhardina Moulin echtelieden, neffens juffr. Johanna Voerman, luid 

procuratien van den 17 october 1766 voor den weledelen heer R. Veen scholtus van IJsselmuiden en 

ceurnoten op comparant ad hune debite gepasseert, als mede nog van den weled. heer Rudolph 

Oosting amptman neffens desselfs vrouw juffr. Hester Pastoor, luid procuratie van den 24 october 

1766 voor den weledelen heer W. Hidding scholtus van De Wijk en ceurnoten op comparant ad hune 

debite gepasseert. Welke beyde in judicio gesien, gelesen en van waarden erkent en ten prothocolle van 

transporten in deses gerichts geregistreert. Uit kragte van de welke hij comparant verklaarde ingevolge 

coopsconditien daarvan opgerigt in optima juris forma verkogt, gecedeert en getransporteert te hebben, 

sulx doende in en mits desen, sijn principalen en principalinnen eygendoemelijke hooymate groot 

ongeveer twee dagwerk bij Berent Moerwinkel in gebruik in het Elsenerbroek onder desen gerichte van 

Kedingen kennelijk gelegen. En dat aan handen van den coper Jan Stuivelman en derselver erven en wel 

voor een somma van penningen waarvan den comparant bekende ten vollen ende ten danke voldaan en 

betaalt te zijn. Oversulx comparant wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen dede quiteren, sijn 

principalen en principalinnen en derselver erven van het verkogte onterven en den coper met de zijne daar 

wederom aanerven bij desen. Met belofte om dese erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen 

staan wagten en waren voor alle evictie en opspraake als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde 

hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens den heer comparant in pradicta qualitate eygenhandig 

ondertekent en gesegelt. 

Actum Goor den 12 december 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk in judicio 

gecompareerd en erschenen is de heer burgmr. Hermen Bos als volmagtiger van de heer Albertus 

Voerman en juffr. Gerhardina Moulin echtelieden, neffens juffr. Johanna Voerman, luid 

procuratien van den 17 october 1766 voor den weledelen heer R. Veen scholtus van IJsselmuiden en 

ceurnoten op comparant ad hune debite gepasseert, als mede nog van den weled. heer Rudolph 

Oosting amptman neffens desselfs vrouw juffr. Hester Pastoor, luid procuratie van den 24 october 

1766 voor den weledelen heer W. Hidding scholtus van De Wijk en ceurnoten op comparant ad hune 

debite gepasseert. Welke beyde in judicio gesien, gelesen en van waarden erkent en ten prothocolle van 

transporten in deses gerichts geregistreert. Uit kragte van de welke hij comparant verklaarde ingevolge 

coopsconditien daarvan opgerigt in optima juris forma verkogt, gecedeert en getransporteert te hebben, 

sulx doende in en mits desen, sijn principalen en principalinnen eygendoemlijke hooymate ongeveer 

drie dagwerk met haar lusten en lasten, regt en geregtigheid bij Jannes ten Zenkeldam in gebruik onder 

Elsen in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat aan handen van den coper Harmen 

Boesink en derselver erven en wel voor een somma van penningen waarvan den comparant bekende ten 

vollen ende ten danke voldaan en betaalt te zijn. Oversulx comparant wegens de gelibelleerde 

cooppenningen ten vollen dede quiteren, sijn principalen en principalinnen en derselver erven van het 

verkogte onterven en den coper met de zijne daar wederom aanerven bij desen. Met belofte om dese 

erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waren voor alle evictie en opspraake 



als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens den heer 

comparant in pradicta qualitate eygenhandig ondertekent en gesegelt. 

Actum Goor den 12 december 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk in judicio 

gecompareerd en erschenen is de heer burgmr. Hermen Bos als volmagtiger van de heer Albertus 

Voerman en juffr. Gerhardina Moulin echtelieden, neffens juffr. Johanna Voerman, luid 

procuratien van den 17 october 1766 voor den weledelen heer R. Veen scholtus van IJsselmuiden en 

ceurnoten op comparant ad hune debite gepasseert, als mede nog van den weled. heer Rudolph 

Oosting amptman neffens desselfs vrouw juffr. Hester Pastoor, luid procuratie van den 24 october 

1766 voor den weledelen heer W. Hidding scholtus van De Wijk en ceurnoten op comparant ad hune 

debite gepasseert. Welke beyde in judicio gesien, gelesen en van waarden erkent en ten prothocolle van 

transporten in deses gerichts geregistreert. Uit kragte van de welke hij comparant verklaarde ingevolge 

coopsconditien daarvan opgerigt in optima juris forma verkogt, gecedeert en getransporteert te hebben, 

sulx doende in en mits desen, sijn principalen en principalinnen eygendoemelijke stukke land groot twee 

mudde met sijn lusten en lasten, regt en geregtigheid bij Derk Letink en Anthony Coenderink in gebruik 

den Huttenkamp genaamt onder Elsen in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat aan 

handen van den coper Jannes Esendam en derselver erven en voor een summa van penningen waarvan 

den comparant bekende ten vollen ende ten danke voldaan en betaalt te zijn. Oversulx comparant wegens 

de gelibelleerde cooppenningen ten vollen dede quiteren, sijn principalen en principalinnen en derselver 

erven van het verkogte onterven en den coper met de zijne daar wederom aanerven bij desen. Met belofte 

om dese erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waren voor alle evictie en 

opspraake als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese 

neffens den heer comparant in pradicta qualitate eygenhandig ondertekent en gesegelt. 

Actum Goor den 12 december 1766. 

 

Ik Joan Henrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en ceurnoten als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk in judicio 

gecompareerd en erschenen is de heer burgmr. Hermen Bos als volmagtiger van de heer Albertus 

Voerman en juffr. Gerhardina Moulin echtelieden, neffens juffr. Johanna Voerman, luid 

procuratien van den 17 october 1766 voor den weledelen heer R. Veen scholtus van IJsselmuiden en 

ceurnoten op comparant ad hune debite gepasseert, als mede nog van den weled. heer Rudolph 

Oosting amptman neffens desselfs vrouw juffr. Hester Pastoor, luid procuratie van den 24 october 

1766 voor den weledelen heer W. Hidding scholtus van De Wijk en ceurnoten op comparant ad hune 

debite gepasseert. Welke beyde in judicio gesien, gelesen en van waarden erkent en ten prothocolle van 

transporten in deses gerichts geregistreert. Uit kragte van de welke hij comparant verklaarde ingevolge 

coopsconditien daarvan opgerigt in optima juris forma verkogt, gecedeert en getransporteert te hebben, 

sulx doende in en mits desen, sijn principalen en principalinnen eygendoemelijke vijff schepel land ten 

Oevers land genaamt bij Luyt Geese in gebruik met sijn lusten en lasten, regt en geregtigheid onder 

Elsen in desen gerichte van Kedingen kennelijk gelegen. En dat aan handen van den coperen Derk 

Letink en Jan Philipsborg en derselver erven en voor een summa van penningen waarvan den comparant 

bekende ten vollen ende ten danke voldaan en betaalt te zijn. Oversulx comparant wegens de gelibelleerde 

cooppenningen ten vollen dede quiteren, sijn principalen en principalinnen en derselver erven van het 

verkogte onterven en den coper met de zijne daar wederom aanerven bij desen. Met belofte om dese 

erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waren voor alle evictie en opspraake 

als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens den heer 

comparant in pradicta qualitate eygenhandig ondertekent en gesegelt. 

Actum Goor den 12 december 1766. 


