
Transporten en hypotheken 1767-1769 

 
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell wegens sijne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau als 

Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en certificere mits desen 

dat voor mij en assessoren als waren Joost Croon en Jan Hendrik Nijlandt persoonlijk gecompareerd en 

erschenen sijn Hendrik Kevelham en desselfs huisvrouw Henders Bungelers marito tutore. De welke 

bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en in goeden gangbaren Hollandsen gelde ontfangen 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan de weledele hr F. de Wolff en desselfs eheliefste 

Aleida Dumbar op den huise Westervlier wonende en wel een capitale summa van f 250 car. gulden. 

Met belofte om dit capitaal jaarlix te sullen verrenten met vier diergelijke guldens van yeder hondert, dog 

de interesse binnen de agt weken nae de verschijnsdag betalende zullen alsdan kunnen volstaan met drie 

gulden en vijftien stuivers van yeder hondert. Sal het eerste jaar interesse verschenen wesen op den 22 

august 1767 en soo continueren van jaar tot jaar tot de effective aflosse toe. Die ten wedersijden sal ....... 

rest manco, zie ook 14 maart 1767 

 

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

kragt deses dat voor mij en assessoren de welke waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk 

gecompareerd en erschenen is Berent Snellink (Kuipers). De welke bekende ende verklaarde voor een 

summa van twee hondert car. gulden, segge f 200, aan hem comparant ten vollen ende ten danke 

voldaan en betaalt in optima juris forma verkogt, te cederen, te transporteren en over te dragen, sulks 

doende in en mits desen, sijn eygendoemelijke dagwerk hooyland het Meeken genaamt gelegen in het 

Stokkumbroek tusschen het hooyland van den aankoper de Lepsink reyse genaamt en dat van den 

verkoper het Luys meeken genaamt. Dat aan ende ten erffelijken profijte van de coperen Gerrit Effink en 

desselfs huisvrouw en erfgenamen. Comparant hem en sijne erfgenamen daarvan ontervende en den koper 

met de zijne 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. S.A.L. In 

waarheids oirconde hebb ik verwalter richter voorn. dese neffens de ed. Coenraad ter Swaak, die van 

comparant daartoe in judicio is gequalificeert om voor hem te tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 2 febr. 1767. 

 

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

kragt deses dat voor mij en assessoren de welke waren Gerrit ten Zijthoff en Cornelis Soeters persoonlijk 

gecompareerd en erschenen sijn Hendrik Costers en desselfs huisvrouw Jenneken Blekers marito 

tutore onder Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en in goeden 

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

oudburgermr Hendrik ten Tije een capitale summa van twee hondert car. gulden, segge f 200, ad 20 

st het stuk. Met beloften om dit capitaal jaarlix en alle jaar te sullen en willen verrenten met drie gulden en 

tien stuiver van yeder hondert, waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen wesen als heden over een 

jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de daedelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden sal 

mogen vrij staan mits de opsage daarvan een halff jaar voor de jaarlixe verschijndag gedaan worde. Als 

wanneer voorschr. capitaal met die dan ten agteren zijnde interesse in een onverdeelde summa aan handen 

van den rentheffer of derselver erven zal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welk capitale 

summa en daarop te verlopenen interesse comparanten verbinden hunne personen, gerede en ongerede 

goederen en specialiter daar voor verbindende haar eygendoemelijke huisjen met het daarbij gelegen 

land het Bleekers genaamt in de boerschap Stokkum onder desen gerichte van Kedingen kennelijk 

gelegen. Ten einde de rentheffer of derselver erven sig daar aan, soo van 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 

ongetelde gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens den hr pr. 

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

te zegelen, getekent en gesegelt. 



Actum Goor den 3 maart 1767 

 

copia translata 

Dewijl wegens dat op den 5 october 1766 aan de eheluiden en coophandelende Diederick Blom tot 

Oldenzaal verkogte Tijmans erve te Markulo gerigts Kedingen nu die warkelijke overdragt en cession 

geschieden moet, zoo word den Metelschen Stifts rentmeester Berent Jan Warnekink hier met volkomene 

magt en gewalt geegeven tot behoef bovengemelte ehelieden Blom nae den Overijsselsen landregte en 

gewoondheid dan ook onder vrijelijken reservativen dier coopscontracten van den 5 october 1766 

voorbehouden en voor in bedongene bedenke neffen in clausulen de werkelijke overdragt en cession dat 

Tijmans erve cum att et pertinentes aan regstandigsten te vervoegen en alsulks in deselve magt en gewalt 

servatis servandis (= met inachtneming van voorschriften) te transporteren, oirconde onser hand 

ondergeschreven en bij gedrukte zoo adelijken als capitalerischen zegelen. 

Signatum den 2 febr. 1767. Maria Theresia vrij freulin van Kerkerink abdissinna, Johanna Magdalena van 

Heurde, A. Francisca vrij freulin van de Reeke 

Dat bovengemelde volmagt tot overdragt des Tijmans erve van de vrouwen abdissinnen F. van Kerkerink 

en hochw. Capittel tot Metelen alsoo voor ons aan endes gemelde gerigtelijk gepasseert en gestadeget is, 

sulks oirconden wij ondergeschreven gerigts schepen en gerigts schrijver bij afwesentheid van den heere 

richter kragt onser hand onderschreven. 

Metelen den 16 febr. 1767. Johan Melchior Efftink gerigtsschrijver, Garrit Jiacken schultis en 

gerigtsschepen, Jan Derk Switting gerigtsschepen, pro vera copia translata Joan Henrik Jalink verwalter 

rigter. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid gesubst. verwalter Richter van Kedingen doe cond en 

certificere kragt deses dat voor mij en assessoren de welke waren Roeloff Roelofsen en Cornelis Soeters 

persoonlijk gecompareerd en erschenen is de heer Berent Jan Warnekink in qualiteit als rentmr. van 

het Hoog Adelijke Stift Meetelen en als volmagtiger van de Hoog Wel Geb Freulin Maria Theresia 

van Kerkerink abdissinne des Hoog Adelijken Stifts Meetelen en de Hoog Wel Geb Freulin Johanna 

Magdalena van Heurde en de Hoog Wel Geb Freulin A. Francisca van de Reek luid volmagt voor het 

weledele agtbare gerigte van Meetelen op hem heer comparant ad hune actum debite gepasseert, deselve 

in judicio gesien, gelesen en van waarden en ten prothocolle van transporten deses gerigts geregistreert uit 

kragte van de welke hij heer comparant verklaarde voor een summa van cooppenningen sijn 

principalinnen ten genoegen voldaan en betaalt bij desen in optima juris forma in gevolge de coopbrieff 

daarvan opgerigt quo relatio te cederen, te transporteren en over te dragen aan de coperen Derck Blom en 

desselfs huisvrouw Eufemia Geertruit Ensman tot Oldenzaal wonende, het erve en goed Tijmans met 

sijn ap en dependentien te Markulo onder desen gerigte van Kedingen kennelijk gelegen. Comparant sijn 

principalinnen en derselver erven daarvan ontervende en den coperen met de haeren daar wederom 

aanervende bij desen. Met beloften 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 

gesubst. verwalter richter voorn. dese neffens de ed. Coenraad ter Swaak, die van comparanten daartoe in 

judicio is gequalificeert om voor hem te tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 10 maart 1767. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell wegens sijne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau als 

Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en certificere mits desen 

dat voor mij en assessoren als waren Joost Croon en Jan Hendrik Nijlandt personelijk gecompareerd en 

erschenen is Henders Bungelers weduw van wijlen Hendrik Kevelham geassisteert met Jan Coster. 

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

penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan de weledele Heer Francois de Wolff en desselfs 

eheliefste Aleida Dumbar op den huise Westervlier wonende een capitale summa van f 250 car gulden. 

Met beloften om dit capitaal jaarlix te sullen verrenten met vier diergelijke guldens van ider hondert, edog 

de interesse binnen de agt weeken nae de verschijnsdag betalende zullen alsdan kunnen volstaan met drie 



gulden en vijfftien stuivers van ider hondert en sal het eerste jaar interesse verschenen wesen op den 22 

august 1767 en soo continueren van jaar tot jaar tot de effective aflosse toe. Die ten wedersijden zal vrij 

staan mits de opsage een halff jaar voor de jaarlixe verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer voorschr. 

capitaal met die als dan ten agteren zijnde interesse in een onverdeelde summa aan handen van de 

renthefferen of hun erven zal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale summa en 

daar op de verlopene interessen comparante verbind haar persoon, gerede en ongerede goederen en gene 

uitgesondert en daar voor specialiter verbind haar eygendoemelijke huis en daarbij aangegraven grond 

staande en gelegen bij den Koekkoek in de markte van Stokkum onder desen gerigte van Kedingen 

kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of derselver erven haar daar aan ten allen tijden kost en 

schadeloos, soo van capitaal als interesse, zullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparante 

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 richter voorn. dese eygenhandig 

getekent en gesegelt en comparante niet kunnende schrijven ben ik richter versogt dese voor haar te 

tekenen en te zegelen. 

Aldus gedaan op den huise Nienhuis, mij vergun der aarde den 14 maart 1767. 

 

Copia 

Wij Burgermeesteren, Schepenen en Raaden der stad Deventer doen cond en certificeren bij desen dat 

voor ons persoonlijk gecompareerd en erschenen sijn Vrouwe Anna Margaretha Elsabe Sloet 

Douariere van wijlen den Heere Roeloff van Hoevell in leeven Heere toe Nijenhuis in qualiteit van 

moeder en wettige voogdesse van haare minderjaarige kinderen Gerhardina Elsabe Anna Adriana 

ende Eleonora Sophia Carolina van Hoevell ende Wolter Herman van Hoevell ende Agnes Isabella 

van Hoevell sijnde de eerste en laatste comparanten met den mede comparant Wolter Herman van 

Hoevell als haaren verkoorenen ende toegelaten momber geadsisteert. Welke verklaarden in de beste 

ende bestendigste forma rechtens te hebben geconstitueert ende volmagtig maaken bij desen haaren zoon 

en broeder den heer Diederick van Hoevell Heere toe Nijenhuis ende wel alle te samen om te verschijnen 

voor het weledele landgerigte van Kedingen en voor het selve ten bestendigsten naar rechten mede 

namens comparanten te verbinden ende te verhypothqueeren voor den ontfang van verpondinge, 

contributie en vuurstede geld over het gerigte van Kedingen van den comparantens zoon en broeder 

Jan Adriaan van Hoevell richter en ontvanger van Kedingen ten behoeve van de goedsheeren of 

erfgenaemen des zelven gerigts ofte tot securiteit van de selve; ende van dese provincie het allodiaale 

erve en goed Plechts in het voornoemde gerigte kennelijk gelegen ende door de eerste comparantes 

voorschreven onmondige kinderen ende hunne andere zoonen en broederen Jan Adriaan en Diederik van 

Hoevell geconstitueerden in desen als erfgenamen van hunne wijlen heere vader alnog in gemeenschap 

beseeten wordende ende de eerste en laatste comparanten in het bijzonder om in haare naamen voor het 

meergemelde gerigte in de beste en bestendigste forma rechtens te renuncieren aan ende van de exceptie 

senatus consultis vellejani de vrouwen voor anderen intecederende, met verklaringen dat zij zich van de 

kragt ende uitwerkinge van deselve ten vollen onderricht houden en voorts mede alle de comparanten te 

samen om wijders alles te doen hetgeen de saaken nooddruft meer zal komen te vereyschen ende zij 

comparanten zelve prasent zijnde zoude konnen, moogen en moeten doen. Ofschoon ook daar toe 

speciaalder volmagt als in deesen staat uitgedrukt mochte worden gerequireert, willende de constituenten 

de selve aan den heer geconstitueerde wel expresselijk mede hebben gegeven. Alles met macht van 

substitutie, belofte van goedkeuringe, schadeloosstellinge ende onder alle verdere heylsame clausulen 

rechtens. In kennisse der waarheid hebben wij dese gegeven onder onser stadssecreet zegel ende door 

subscriptie van een onser secretarissen doen bekragtigen. 

Gedaan te Deventer deezen 22 maart 1767. 

 

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

kragt deses dat voor mij en assessoren de welke waren Jan Hendrik Nijlandt en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd en erschenen zijn den Hoog Wel Geb Heer Jan Adriaan Baron van Hoevell Richter en 

Ontfanger van Kedingen en desselfs ehegemalinne de Hoog Wel Geb Vrouw Johanna Louisa 



Isabella Florentina van Lintelo marito tutore; voorts den Hoog Wel Geb Heere Diederik Baron van 

Hoevell Heer toe Nijenhuis voor sig selfs en als volmagtiger van desselfs mevrouw moeder Anna 

Margaretha Elsabe Sloet Douariere van wijlen den Hoog Wel Geb Heer R. Baron van Hoevell in 

leven Heere van Nienhuis en als moeder en wettige voogdesse van haare Hoog Wel Geb 

minderjarige dogteren Gerhardina Elsabe Anna Adriana en Eleonora Sophia Carolina van Hoevell. 

Luid volmagt voor de weledele Hoog Agtbaere Magistraat der stad Deventer den 22 maart 1767 op hem 

heer comparant gepasseert; voorts die daarop bij requesten soo aan gemelde Hoogagbare Heeren van de 

Magistraat voornoemt mede op den 22 maart 1767 als ook op den 24 dito maand en jaar aan sijn Hoog 

Wel Geb Gestr den Heere Landdroste van Twente gepresentiert en bij appoinctementen op yeder van de 

selve hier toe verleende en verkregene approbatien welke alle in judicio gesien, gelesen en van waarden 

erkent. Zijnde de volmagt mede ten prothocollo van transporten deses gerigts geregistreert ende requesten 

met het vidimus voor sijne voorschr. als volmagtiger van desselfs heer broeder Wolter Harmen Baron van 

Hoevell en desselfs suster de Hoog Wel Geb Freulin Agnis Isabella van Hoevell, luid alles in de volmagt 

hier vooren gemeld. En hebben zij hooge comparanten zoo voor haar zelfs als wel de laatste meede in 

derselver qualiteit bij desen in optima juris forma ten behoeve en tot securiteit van de goedsheeren en 

geerfdens van het gerichte van Kedingen en wel voor den ontfangst van verpondingen, contributie en 

vuursteede geld verhypothiseert en verbonden het vrije en allodiale erve en goed het Plecht genaamt 

gelegen in de boerschap Harke gerights Kedingen ten fine voorgemelde goedsheeren en geerfdens zig 

daar aan ten allen tijde koste en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparanten 

ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens desen enigsints contrarierende. S.A.L. In 

waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens den heeren comparanten en mevrouw 

comparantinne eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum op den huise Nijenhuis den 27 maart 1767. 

 

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

kragt deses dat voor mij en assessoren de welke waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk 

gecompareerd en erschenen is den coopman Derk Blom voor zig selfs en als gevolmagtigde van 

desselfs huisvrouw Eufemia Geertruid Ensman luid acte van procuratie op den 10 april voor de 

weledele agtbare heeren burgermeesteren schepenen en raden der stad Oldenzaal op comparant mede ad 

hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen en van waarden erkent en ten prothocollo van 

transporten deses gerichts geregistreert. Verklarende hij comparant so voor hem selfs als voor sijn 

huisvrouw voor een somma van twee duisent ses hondert en sestig guldens, segge f 2660, aan hem 

comparant ten vollen ende ten danke ontfangen penningen in optima juris forma verkogt, te cederen, te 

transporteren en over te dragen, sulks doende in en mits desen, twee derde parten van het erve en goed 

Tijmans met sijn ap en dependentien soo en in diervoegen als het den comparant van de abdisinne des 

Hoog Adelijken Stifts Meetelen heeft aangekogt. En dat aan ende ten erffelijken profijte van de weledele 

heeren Jan Willem Cramer Richter van Delden en Jan Palthe burgermeester der stad Oldenzaal en 

derselver erven. Comparant zig selfs en gemelde sijn huisvrouw en erven daarvan ontervende en de 

coperen gemeld en derselver erven 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 regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens den 

comparant, soo voor hem selfs als in voorn. qualiteit, eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 11 april 1767. 

 

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

kragt deses dat voor mij en assessoren de welke waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk 

gecompareerd en erschenen sijn Garrit Kremer (Wansink) en desselfs huisvrouw Triene Kremer 

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 weesen aan Berent Ellekink oft ten Senkeldam en desselfs huisvrouw Jenneken ter Haar een 

capitale summa van negen hondert en sestig car. gulden, segge f 960. Met belofte om dit capitaal 



jaarlix en alle jaar te sullen en willen verrenten met drie gulden van yeder hondert en sal het eerste jaar 

interesse verschenen weesen als heeden over een jaar en soo continueren van jaar tot jaar tot de daedelijke 

restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden sal mogen vrijstaan 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 derselver 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 geen uitgesondert en daar voor tot een 

speciaal hyptheecq of onderpand stellende haar eygendoemelijke plaatsjen het Kremers genaamt met 

sijn hoge en lage landerien, uitgesondert een stuk land het Lange stukke genaamt, in de boerschap 

Stokkum tussen de plaatsen van Hoevink en Lubbers onder desen gerichte van Kedingen kennelijk 

gelegen, ten eynde voorn. renthefferen of derselver erven haar daar aan ten allen tijde, soo wegens capitaal 

als interesse, kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparanten ten dien 

einde van alle exceptien en privilegien regtens desen enigsints contrarierende en speciaal van de exceptie 

van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens den 

heer proc. Christoffel Hulsken, die van comparanten daar toe in judicio is gequalificeert om voor haar te 

tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 28 april 1767. 

 

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

kragt deses dat voor mij en assessoren de welke waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk 

gecompareerd en erschenen sijn Jan Kottink en desselfs huisvrouw Aaltjen Dijkjans marito tutore bij 

het nije land wonende. Welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en in goeden gangbaren 

gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Harmen Nijmeyer en derselver 

erven een summa van 100 car. gulden sijnde guldens van 20 st het stuk. Met beloften om hetselve alle 

jaar te verrenten met 4 diergelijke guldens, dog binnen de ses weeken nae den verschijnsdag betalende 

sullen kunnen volstaan met drie gulden en tien stuiver en sal het eerste jaar interesse verschenen weesen 

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

ten wedersijden sal vrij staan mits de opsage daarvan een half jaar voor den verschijnsdag gedaan worde. 

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

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

summa en daar op verlopen interessen comparanten verbinden hunne personen en goederen en wel in 

specie haar eygendoemelijke huisjen met bijgelegen landerien soo en in diervoegen als thans door haar 

beseten word, groot ses schepel gesaay gelegen aan Nijlands weyde, alles ten einde den rentheffer of 

derselver erven haar daar aan ten allen tijde kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. 

Renuntierende 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. neffens den heer pr. Christoffel Hulsken, die van comparanten in judicio is gequalificeert om voor 

haar te tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 4 may 1767. 

 

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

kragt deses dat voor mij en assessoren de welke waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk 

gecompareerd en erschenen sijn Berent van Gelderen en desselfs huisvrouw Anna Janssen marito 

tutore onder Holten wonende. Welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en in goeden 

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

Nijmeyer en derselver erven een capitaele summa van twee hondert car. gulden, 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 

guldens van yeder hondert, dog de interesse binnen ses weeken nae den verschijnsdag betalende sullen als 

dan kunnen volstaan met drie gulden en vijfftien stuivers 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 sal mogen vrij staan mits de opsage een half jaar voor den 



jaarlixen verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die dan ten agteren sijnde 

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

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

hunne personen en goederen en geen uitgesondert en wel in specie een kamp land groot 10 schepel 

gesaay gelegen naast het land van Harmen Nijmeyer onder Elsen. Ten einde den rentheffer of derselver 

even haar daar aan ten allen tijde, soo wegens capitaal als interesse, 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 zegelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 4 may 1767. 

 

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

kragt deses dat voor mij en assessoren de welke waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk 

gecompareerd en erschenen sijn Jan Groot Aalberink (Broers) in Elssen en Janna Aalberink sijne 

huisvrouw tutore marito. Bekennende en verklarende wegens opgenomene en bij haar ter leen ontfangene 

penningen deugdelijk schuldig te zijn aan de weled gestr heer en mr Hendrik Crans burgermr der stad 

Swol de summa van twee duisent vijf hondert car. guldens ad 20 st het stuk. Met beloften om dese 

capitale summa jaarlix te verrenten tegen drie percento in het jaar tot de volle aflosse toe. De welke den 

een den ander een half jaar voor den verschijndag, die de eerste maal vallen sal heden over een jaar, zal 

kunnen een mogen denuntieren. Als wanneer de rentgevers gemelde somma met de renten in goeden 

groven silveren gelde wederom tot Swol aan den heer rentheffer kost en schadeloos zullen moeten 

restitueren. Voor welk capitaal en op te lopene renten zij comparanten verbinden hunne personen en 

goederen; stellende tot een vast en speciaal hypotheecq en onderpand hun eygendoemelijke 

toebehorende vrije en allodiale erve en goed het Groote Aalberink genaamd gelegen in Elsen met alle 

de onderhorige hoge en lage landen en behuysingen en lantgewassen, als mede een stuk vrij bouwland 

groot een mudde het Kruiste Loo genaamt met nog twee dagwerk hooggrond het Agterste Slag int broek 

zijnde te zamen groot ongeveer zeventien mudde bouwland en veertien dagwerken hooyland in gevolge 

overgegeven en betekende specificatie. Alles ten einde de heer rentheffer en alle zijne erfgenamen zig bij 

onvermoedelijke wanbetalinge daar aan, zo van capitaal als interessen, ten allen tijden kost en schadeloos 

zullen kunnen en mogen verhalen onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien en beneficien van 

regte en in specie die van ongetelden gelde. In oirkonde der waarheid hebbe ik verwalter richter voorn. 

dese neffens de comparanten eygenhandig getekend en gesegelt. 

ActumGoor den 4 may 1767. 

 

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

kragt deses dat voor mij en assessoren de welke waren Arent Varenhorst en Berent ten Dam persoonlijk 

gecompareerd en erschenen sijn Harmen Janssen Vedders en desselfs huisvrouw Jenneken Bolink 

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

gangbaren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Christina 

te Lintelo wed van wijlen Harmannus Dokhoorn en derselve erfgenamen een capitale summa van 

drie hondert en vijfftig car. gulden, segge f 350, ad 20 st het stuk. Met beloften om dit capitaal en jaarlix 

te verrenten met drie diergelijke gulden van yeder hondert mits de interesse binnen een halff jaar nae de 

verschijnsdag betaalt worende; anders van yeder hondert drie gulden en tien st en sal het eerste jaar 

interesse verschenen wesen op 1 may 1768 en soo continueren van jaar tot jaar tot de daedelijke restitutie 

en aflosse toe. Die ten wedersijden sal mogen vrij staan mits de opsage een halff jaar voor den 

verschijnsdag gedaen worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die dan ten agteren sijnde interesse in 

een onverdeelde summa aan handen van de renthefferse of derselve erven sal moet worden gerestitueert 

ende erlegt. Voor welke capitale summa en daarop te verlopenen interessen comparanten verbinden hunne 

personen en goederen en geene uitgesondert en daer voor tot een speciaal hypotheecq of onderpand 

stellende 1. een stuk land groot ses schepel gesaay gelegen in den Stokkumer esch tussen de landen 



van Harmen Dijkink ter eenre en die van Mannes Kremer ter andere zijde, 2. een stukke land met twee 

schepel gesaay bij den Podt tussen Gerrit ten Dam sijn land en dat van Adam Jabbinga onder desen 

weled gerigte kennelijk gelegen. Alles ten einde de renthefferse of derselver erven bij onverhoopte 

misbetalinge haar daer aan ten allen tijde, soo wegens capitaal als interesse, 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 de ed. Derk Hendrik Gorkink, die van 

comparanten daer toe in judicio is gequalificeert om voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en 

gesegelt. 

Actum Markulo den 8 may 1767. 

 

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

kragt deses dat voor mij en assessoren de welke waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk 

gecompareerd en erschenen sijn Hendrik Rietman en desselfs huisvrouw Geesken Wolters marito 

tutore in de boerschap Elssen wonende. Welke bekenden in goeden gangbaren Hollandsen gelde 

opgenomen te hebben van Jan Klein Leetink en derselver erfgenamen een somma van 150 car. gulden, 

segge f 150. Met beloften om voorn. somma jaarlix te verrenten met drie gulden ten hondert en sal het 

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

effective aflosse toe, die ten wedersijden zal mogen vrij staan mits de opsage een half jaar voor den 

verschijnsdag gedaan wordende. Als wanneer voorschr. summa met die als dan ten agteren sijnde rente 

aan handen van den rentheffer of derselver erven in een onverdeelde summa zal moeten worden 

gerestitueert ende erlegt. Voor welke summa en daarop te verlopene renten comparanten verbinden hunne 

personen en goederen geene uitgesondert en wel in specie vijff en een halff schepel bouwland het 

Lentfers stukke genaamt in den Elsener esch tussen de landen van Aaftink en Klein Leetink kennelijk 

gelegen. Alles ten einde den rentheffer of sijne erven sig daar aan ten allen tijde, soo wegens capitaal als 

interesse, kost en schadeloos sullen kunnen een mogen verhalen. Renuntierende comparanten ten dien 

einde van alle execeptien 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 de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 12 may 1767. 

 

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

kragt deses dat voor mij en keurniten hier nae benoemt personelijk gecompareert en erschenen sijn Gerrit 

Plasman (Pongers) en derselver huisvrouw Maria Plasman marito tutore. De welke bekenden en 

verklaarden in een steden vasten en onwederroepelijke erfkoop verkogt te hebben aan haar schoonsoon 

Arent Jurriaan Gorkink en sijn huisvrouwe Jenneken Plasman haar verkoperen eygen toebehorende 

caterstede Plasmans genaamt onder desen edele gerigte in de boerschap Markel kennelijk gelegen met 

die daarbij en ondergehorende hooge en laage landerijen en hooylanden daarvan niets uitgesondert. En dat 

voor een somma van vijff hondert car. guldens van twintig stuiver het stuk, mitsgaders den gehelen 

inboedel des huyses van peert, beesten en verder huisgerak met de gewassen op den lande daarvan mede 

niet uitgezondert en dat voor een summa van drie hondert gulden. Welke cooppenningen de coperen 

geamplojeert hebben tot betalinge van de verkoperen haar schulden en hebben sij coperen mede 

aangenomen om de verkoperen den tijd haares levens te willen verplegen in kost en drank, linnen en 

wollen, mits deselve tot huises beste sullen helpen arbeyden en wijders door de coperen nog belooft om 

aan de verkoperen, te weten aan Gerrit Plasman jaerlix tot een nootstuiver te willen geven drie gulden en 

aen Maria Plasmans toe te laten om jaerlix op de coperen haare landerijen in een spint lijnsaat te mogen 

saayen. Doende sij comparanten invoegen voorschreven aan de coperen mits desen cessie, transport en 

overdragt, hun verkoperen daar van ontervende en de coperen en hare erfgenamen daar wederom 

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

waren voor alle evictie op en ansprake als erfkoops regt is. Daar dit aldus passeerde waren met mij 

verwalter rigter hier aen en over als keurnoten H. Jalink en C. Soeters. In oirkonde der waarheyt hebbe ik 



verwalter rigter deese eygenhandig getekent en gesegelt en vermits de comparanten schrijvens onervaren 

en geen zegel zijn gebruikende, zoo heeft Coenraad ter Swaak op speciaal versoek deese mede voor haar 

getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 3 juny 1767. 

 

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

kragt deses dat voor mij en assessoren de welke waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk 

gecompareerd en erschenen sijn Arent Jurrian Gorkink en desselfs huisvrouw Jenneken Plasmans 

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

goeden gangbaren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijke schuldig te weesen aan 

D.H. Snel en desselfs huisvrouw Elisabeth van Otterbeek tot Deventer woonagtig een capitale summa 

van seven hondert car. gulden, segge f 700, van 20 st het stuk. Met beloften om dit capitaal jaarlix en 

alle jaar te sullen en willen verrenten met vier en een halve gulden van yeder hondert, dog den interesse 

betalende binnen de drie maanden nae den jaarlixen verschijnsdag zullen alsdan kunnen volstaan met vier 

diergelijke guldens van yeder hondert. En sal het eerste jaar interesse verschenen wesen op den 1 juny 

1768 en soo vervolgens van jaar tot jaar continueren tot de daedelijke restitutie en aflosse toe. Die ten 

wedersijden zal mogen geschieden mits de opsage een vierendeel jaars voor den verschijnsdag gedaan 

worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die dan ten agteren zijnde interesse in goeden groven 

gangbaren zilveren gelde of gouden rijders aan handen van de renthefferen of derselver erven binnen 

Deventer zal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale summa en daarop te verlopene 

interessen comparanten verbinden hunne personen, gerede een ongerede goederen en geene uitgezondert 

en daar voor tot een speciaal hypotheecq of onderpand stellende de hierna volgende vaste goederen 1. 

haer huis en hoff gelegen binnen Markulo, 2. den Potkamp groot 8 schepel gelegen tussen Jacob Meengs 

en Jan Vasters haar landen, 3. een stuk land groot 3 schepel gesaay den Arnolskamp genaamt gelegen 

tussen de landen van Poel en Dokhoorn, 4. een stukke land den Welmers kamp genaamt groot seven 

schepel gesaay gelegen tussen Welmers en Gerrit Kistemaker haare landen, 5. een stukke gelegen in den 

Dorper esch groot 2 schepel gelegen tussen de landen van Loo Jan en Kusbelt, 6. dan nog twee dagwerk 

hooyland het Slag genaamt gelegen tussen de hooylanden van Kempers en Gerrit ten Dam. Alles ten einde 

de renthefferen of derselver erven haar daer aan ten allen tijde, soo wegens capitaal als interesse, 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 nefffens de 

comparanten eygenhamdig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 4 juny 1767. 

 

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

kragt deses dat voor mij en assessoren de welke waren Hendrik Jalink en Gerrit van Ommen persoonlijk 

gecompareerd en erschenen is Jan Wijmerink. Welke bekende ende verklaarde aan Gerrit Wijmerink 

(Ovink) en desselfs huisvrouw Aaltjen, ingevolge coopbrieff in dato den 9 may deses jaars 1767 daer 

van opgerigt, verkogt te hebben een stukjen bouwland het Verre Kempken genaamt groot ongeveer 

drie schepel gezaay naast het land van Looke ter eener en de gemeente ter andere zijde in de boerschap 

Harke kennelijk gelegen. En dat voor een summa van f 105; voor welke cooppenningen den comparant 

verklaarde ten vollen ende ten danke voldaan en betaalt te zijn. Oversulx comparant niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook verkogte stukjen bouwland bij desen in optima 

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

profite van voorn. coperen en derselver erven. Comparant hem en sijne erfgenamen daar van ontervende 

en de coperen 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 opsprake als 

erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. dese neffens de ed. 

Harmen ten Cate, die van comparant daar toe in judicio is gequalificeert om voor haar te tekenen en te 

zegelen, getekent en gesegelt. 



Actum Goor den 12 juny 1767. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell wegens sijne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau als 

Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en certificere mits desen 

dat voor mij en assessoren als waren Joost Croon en Jan Hendrik Nijlandt personelijk gecompareerd en 

erschenen is Gerrit Jan Reeff. De welke bekende ende verklaarde wegens opgenomen en in goeden 

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

juffrouw Anna Nijlandt tot Oldenzaal wonende een capitale summa van agt hondert caroly guldens 

ad 20 stuiver het stuk, segge f 800. Met belofte om dit capitaal jaarlijks te verrenten met drie diergelijke 

guldens van ieder honderd, dog dese interesse later dan ses weken na de verschijnsdag betalende sal als 

dan drie guldens en tien stuyvers van ieder honderd jaarlijks moeten betalen en sal het eerste jaar interesse 

verschenen wesen op den 26 junius 1768 en so continueren van jaar tot jaar tot de effective aflosse toe. 

Die ten wedersijden sal vrij staan mits de opsage een half jaar voor de jaarlijkse verschijndag gedaan 

worde. Als wanneer voorschr. capitaal met die dan ten agteren sijnde interesse in een onverdeelde summa 

aan handen van de renthefferse of haar erven sal moeten worden gerestitueert en erlegt. Voor welke 

capitale summa en daar op te verlopene interesse comparant verbind sijn persoon, gerede en ongerede 

goederen en geene uytgesondert en daar voor specialiter verbind sijn eigendoemelijke en toebehorende 

huis, hooy en bouwlant de Blekhorst genaamt in het Elsenerbroek onder desen gerigte van Kedingen 

kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferse en derselver erven haar daar aan ten allen tijden kost en 

schadeloos souden kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparant ten dien einde van alle exceptien 

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

S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparant getekent als mede voor 

mij en comparant die zijn zegel te huys vergeten hadde en mij dus versogt voor hem mede te zegelen en 

voor hem heeden gezegeld. 

Actum op den huise Nienhuis, mij vergun der aarde den 15 juny 1767. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell wegens sijne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau als 

Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en certificere mits desen 

dat voor mij en assessoren als waren Derk Hendrik Gorkink en Joost Croon personelijk gecompareerd en 

erschenen sijn Jan ten Dam en desselfs huisvrouw Trientjen ter Borg marito tutore tot Markulo 

wonende. De welke bekenden ende verklaarden ingevolge coopbrieff daarvan opgerigt in dato den 21 july 

1767 in een vasten erfkoop verkogt te hebben aen Adolph Quack en derselver erfgenamen haar 

eygendoemelijke huis en hoff het Coster Gerrits genaamt tussen de behuisinge van Jan Papen en de 

kinderen van wijlen Jan ten Bos binnen Markulo gelegen met desselfs lusten en lasten, regt en 

geregtigheden, neffens de waare of regt om te heiden en te weyden in de markte van Markulo. En dat voor 

de summa van vier hondert car. gulden, segge f 400. Van welke cooppenningen de comparanten 

verklaerden ten vollen ende ten danke voldaan en betaalt te zijn. Oversulx comparanten niet alleen wegens 

de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren maar ook het verkogte huis en hoff bij desen in 

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

erffelijken profite van voorn. coper en erfgenamen. Comparanten haar en hunne erfgenamen daarvan 

ontervende en den coper met de zijnen daar wederom aenervende 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. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voorn. dese neffens Joost Croon, die van 

comparanten daartoe in judicio is gequalificeert om voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en 

gesegelt. 

Actum Markulo den 10 aug. 1767. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell wegens sijne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau als 

Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en certificere mits desen 

dat voor mij en assessoren als waren Diederik van Hoevell en Joost Kroon personelijk gecompareerd en 

erschenen is Berent Keusenkamp en Grietjen Wiemerink marito tutore tot Diepenheim wonende. De 



welke bekende ende verklaarde in eenen vasten en onwederroepelijken erfkoop verkogt te hebben aan Jan 

Wiemerink en desselfs huisvrouw en verdere erfgenamen een stuk bouwland groot drie schepel 

gesaay gelegen in den Stokkumer esch tussen Ebbers landen en rakende aan de andere sijde aan de 

voorgenoemde koper sijn eigen land en sulks voor de summa van 200 caroly gulden van 20 stuiver stuk. 

Van welke cooppenningen so van den laasten als eersten comparant verklaarde ten vollen voldaan en 

betaalt te zijn. Oversulx comparant niet alleen weegens de gelibellleerde cooppenningen ten vollen 

quiteert  maar ook verkogte stukjen bouwland bij desen in optima juris forma cedeert, transporteert en 

overdraagt, sulks doende in en mits desen, aan en ten erfelijken profijte van voorn. coperen en derselver 

erven. Comparant hem en sijne erfgenamen daarvan ontervende en de coperen ende derselver erfgenamen 

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

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

oirconde hebbe ik rigter voorn. dese neffens de comparanten eigenhandig getekent en comparanten voor 

haar die maar een zegel gebruikende hebben sij niet selve neffens mijn gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 6 october 1767. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell wegens sijne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau als 

Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en certificere mits desen 

dat voor mij en assessoren als waren Diederik van Hoevell en Joost Kroon personelijk gecompareerd en 

erschenen is Berent Keusenkamp en Grietjen Wiemerink marito tutore tot Diepenheim wonende. De 

welke bekende ende verklaarde in eenen vasten en onwederroepelijken erfkoop verkogt te hebben aan 

Garrit Meengs en desselfs huisvrouw en verdere erfgenamen twee stukjes bouwland groot beide 

ongeveer ses schepel gesaay gelegen in den Stokkumer esch het eene tussen Ebbers en Wolbrinks land en 

de andere tussen Letink en Koenderinks land en sulks voor een summa van f 560 caroly gulden ad 20 

stuiver stuk van welke laasten en eersten cooppenningen comparant verklaarde ten vollen ende te danke 

voldaan en betaalt te zijn. Oversulkes comparant niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten 

vollen quiteert maar ook verkogte stukjen bouwland bij desen in optima juris forma cedeert, transporteert 

en overdraagt, sulks doende in en mits desen, en dat aan ende ten erflijken profijte van voorrn. coperen 

ende derzelver erven comparant hem en sijne erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen ende 

derselver erfgenamen daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om desen erfkoop, cessie en 

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

S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voorn. dese neffens de comparanten voor haar beide maar 

een zegel gebruikende hebben sij niet selve neffens mijn gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 6 october 1767. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell wegens sijne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau als 

Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en certificere mits desen 

dat voor mij en assessoren als waren Harmen van de Maat en Joost Croon personelijk gecompareerd en 

erschenen is Maria Schottelink in Elsen woonende. De welke bekende ende verklaarde wegens 

opgenomen en in goeden gangbaren Hollandsen gelde opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Derk 

Leetink ende desselfs huysvrouw en derselver erven een capitale summa van 135 caroly gulden ad 20 

stuiver stuk, segge hondert vijf en dertig gl. Met belofte om dat capitaal jaarlijks en dus alle jaaren te 

sullen en willen verrenten met drie diergelijke guldens van ieder honderd. Waarvan het eerste jaar 

interesse sal verschenen wesen op den 1 may 1768 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke 

restitutie en aflosse toe. De welke aan wedersijden sal mogen vrij staan mits de opsage daarvan geschiede 

een half jaar voor de jaarlijkse verschijndag. Als wanneer voorschr. capitaal met die als dan ten agteren 

sijnde interesse in een onverdeelde summa aan handen van den renthefferen en derselver erven sal moeten 

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

verbind haar persoon, gerede en ongerede goederen geene uytgesondert en daar voor tot een speciaal 

hyptheecq en gerigtelijk onderpand stellen een stuk bouwland genaamt het Ribbers stukke groot 3 

schepel gesaay gelegen volgens acte tussen de landen van Wassink en Ribbers. Ten einde den rentheffer 

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



kunnen en mogen verhalen. Renuntierende sij comparante ten dien einde van alle exceptien en privilegien 

regtens desen enigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In 

waarheids oirconde hebbe ik rigter voorn. dese neffens Joost Croon die door haar in judicio voor haar 

heeft getekent. Comparante geen segel bij haar hebbende hebbe rigter voorn. comparante voor haar 

gesegelt. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarde den 27 8bis 1767. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell wegens sijne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau als 

Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en certificere mits desen 

dat voor mij en assessoren als waren Joan Henric Jalink en Joost Kroon personelijk gecompareerd en 

erschenen sijn Arend Cloosters ende desselfs huysvrouw Hilleken Schreurs marito tutore in Stokkum 

wonende. De welke bekenden ende verklaarden van wegens opgenomen en bij haar te danke ontfangen 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Cornelis Soeters ende desselfs huisvrouw en 

verdere erven een capitale summa van f 500 caroly guldens ad 20 stuivers stuk, hersegge vijf honderd 

guldens. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en dus alle jaren te sullen en willen verrenten tegens drie 

guldens en 10 stuiver van ieder honderd, den guldens ad 20 stuiver stuk, dog den interesse later dan 6 

weken over de jaarlijksen ...... bepaald als dan 3 gld en 15 st van ieder honderd jaarlijks te betalen en sal 

de eerste jaarlijkse rente verschenen wesen op den 1 november 1768 en so continueren van jaar tot jaar tot 

de effective aflosse toe. De welke aan weedersijden sal vrij staan mits de opsage daar van geschiede een 

half jaar voor de jaarlijksen verschijndag. Als wanneer voorschr. capitaal met die dan ten agteren sijnde 

interesse in een onverdeelde summa aan handen van den rentheffer in een goeden groven Hollandsen 

gangbaren gelde heele of halve rijders of wigtigen Hollandsen daar toe aan handen van den rentheffer of 

derselver erven sal moeten worden gerestitueert ende erlegt en sulks wel ter plaatse hunner woning. Als de 

aan haar en boven gemelde jaarlijkse interesse ... welk capitaal en daarop te verlopen interessen. 

Comparanten verbinden haare personen, gerede en ongerede goederen geene uytgesonderd en wel tot een 

speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand stellende een kamp bouwland groot 8 schepel gesaay 

gelegen in Stokkum tussen de landen van Mensink en Slig Derk ten einde de rentheffer of derselver erven 

sig daar aan ten allen tijden kost en schadeloos, so voor capitaal als interesse, sullen kunnen en mogen 

verhalen. Renuntierende sij comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens desen 

eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids 

oirconde hebbe ik rigter voorn. dese neffens Joost Croon die daar toe in judicio is versogt en 

gequalificeert, getekent en comparanten geen zegel gebruikende heb ik rigter voor comparanten dese 

gesegelt. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarde den 30 october 1767. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prins van Orange 

en Nassauw Erfstadhouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk 

gecompareerd en erschenen is Jan Eeftink (Hegeman) en desselfs huysvrouw Jenneken Hiddink 

marito tutore in Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaarden in eenen stevigen vasten en 

onwederroepelijken erfkoop verkogt te hebben aan Jan Vos en desselfs huysvrouw Jenneken Hegemans 

hun verkoopers eigen toebehoorende kamp saayland gelegen naast de landerijen van de Meyer aan 

de eene sijde en naast Effink sijne weide den Grashof genaamt groot ruim een mudde gesaay sijnde 

allodiaal, mitsgaders nog een stuk saayland het Groote Hoek stukke genaamt gelegen aan Wilgerink 

weg groot 6 schepel gesaay sijnde tienbaar en nog een stuk saayland genaamt het Kleine Hoek 

stukke groot een mudde gesaay en gelegen aan de oversijde van Wilgerink weg mede tienbaar, dan 

nog een stuk saayland genaamt de Kleine Telleg genaamt groot een half mudde gesaay sijnde ook 

tienbaar en dan nog een hooyland de Halve Groote maate genaamt groot voor deese halfscheid 6 

dagwerk en dat alles voor de somma van 1500 gld ad 20 stuiver stuk vrij geld, segge vijftien honderd 

caroly guldens. Van welke penningen soo van den laasten als den eersten verkoperen bekennen 

volkoomen voldaan en betaald te sijn. Doende derhalven van genoemde percelen landcedelijke cessie, 



transport en overdragt en koperen hun en hunne erven daarvan bij deesen ontervende en den coper ende 

derselver erven daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om deese erfkoop, cessie en transport ten 

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

waarheids oirconde heb ik rigter voorn. deese neffens Joost Kroon die daartoe in judicio versogt is 

eigenhandig getekent en comparanten geen zegel gebruikende heb ik rigter voor haar en mijn gesegelt. 

Actum Goor den 9 november 1767. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prins van Orange 

en Nassauw Erfstadhouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk 

gecompareerd en erschenen is Jan Eeftink (Hegeman) en desselfs huysvrouw Jenneken Hiddink 

marito tutore in Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en bij haar te 

danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan den weledelen Gestr Heer en mr. 

Hendrik Krans burgermeester der stad Zwol een capitale summa van f 2000 caroly guldens ad 20 

stuiver het stuk, segge twee duisend guldens. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en dus alle jaaren te 

sullen en willen verrenten met drie diergelijke guldens van ieder honderd, dog den interesse later dan 3 

maanden naar de jaarlijkse verschijnsdag betalende zal als dan 3 gld en 10 st van ieder honderd moeten 

betaald worden en sal het eerste jaar interesse verschenen wesen op heden over een jaar en dus op den 9 

november 1768 en soo continueren van jaar tot jaar tot de effective aflosse toe. De welke aan wedersijden 

sal mogen vrij staan mits de opsage daar van geschiede een half jaar voor de jaarlijkse verschijndag. Als 

wanneer voorschr. capitaal met die dan ten agteren sijnde interesse in een onverdeelde somma aan handen 

van den rentheffer ofte derselver erven sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor welke capitale 

somma en daarop te verlopene interesse comparanten verbinden haare personen en goederen gerede en 

ongereede en wel tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand stellende hun comparantens eigen 

toebehorende erve en goed Eeftink in de boerschap Elsen gelegen bestaande in huis en hoff, nevens 

een stuk saayland den Kamp genaamt gelegen aan den kerkweg groot 2 mudde gesaay half tienbaar en 

............ ook tienbaar groot 10 schepel gesaay en een perceel saayland de ... genaamt mede tienbaar groot 2 

schepel gesaay gelegen met den eenen sijde aan ... en aan de andere sijde ... sijn land en nog een stuk 

saayland het ... genaamt groot ses schepel gesaay gelegen tegen het veld tot den Diependal ook tienbaar, 

nog een hooyland den Grashof genaamt groot 4 dagwerken gelegen bij het huis, nog de halve Couvers 

maate groot voor de halfscheid 6 dagwerken aan den Holtdijk. Welke percelen alle gelegen sijn in den 

gerigte Kedingen. Aan welke percelen den rentheffer of sijne erven sig ten allen tijden in cas van 

wanbetalinge, soo van capitaal als daarop ten agteren sijnde interesse, ten allen tijden kost en schadeloos 

sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende sij 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 heb ik rigter voorn. dese neffens Joost Kroon die daartoe speciaal is versogt 

eigenhandig getekent en comparanten geen segel gebruikende heb ik voor hen en mijn gesegelt. 

Actum Goor den 9 nov. 1767. 

 

Op 9 nov. 1767 lenen Gerrit Jan Reef en Janna Keysers uit Elsen f 1300 van burg. Hendrik Krans 

(slecht leesbare akte). 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Gerrit Beuvink en Hendrik Jalink personelijk 

gecompareerd en erschenen is Maria Schottelink in Elsen wonende en in desen geassisteert met Berent 

ten Zijthoff. De welke bekende ende verklaarde van wegens opgenomen en bij haar te danke ontfangen 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Derk Leetink ende desselfs huisvrouw en verdere 

erven een capitale summa van f 135 caroly gulden ad 20 st het stuk, segge een honderd 35 gl. Met 

belofte om dit capitaal jaarlijks en alle jaren te sullen en willen verrenten met drie diergelijke gulden van 

ieder honderd, waarvan de eerste jaar interesse sal verschenen wesen op den 1 may 1768 en soo 



continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. De welke ten wedersijden sal mogen 

vrij staan mits de opsage daar van geschiede een half jaar voor de jaarlijkse verschijndag. Als wanneer 

voorschr. capitaal met die dan ten agteren sijnde interesse in een onverdeelde summa aan handen van den 

rentheffer ofte derselver erven sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale summa en 

daarop te verlopene interesse comparante verbind haar persoon, gerede en ongerede goederen en geene 

uytgesondert en wel tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand stellende een stuk bouwland 

groot 5 schepel gesaay gelegen in den Elsener esch tussen de landen van Wassink en Ribbers ten einde de 

rentheffer ofte derselver erven sig daar aan ten allen tijden, soo van capitaal als interesse, kost en 

schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende sij comparante ten dien einde van alle 

exceptien en privilegien regtens deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van 

ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. dese neffens Joost Croon eigenhandig 

getekent en comparante geen segel bij haar hebbende heb ik voor comparante mijn gesegelt. 

Actum Goor den 9 november 1767. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters personelijk 

gecompareerd en erschenen sijn Wessel Borias ende desselfs huisvrouw Elsje Modders. De welke 

bekenden ende verklaarden in gevolge koopbrief daarvan opgerigt in dato den 13 juny 1767 in eenen 

vasten, stevigen een onwederroepelijken erfkoop verkogt te hebben aan Hendrik Lenfers (Ulsen) ende 

desselfs huisvrouw Dina Lenfers en verdere erfgenamen haar eigendoemelijke en toebehorende gras 

of groengrond groot een dagwerk hooyland genaamt de Kromme of Brandenborgs mate met sijn 

regt en geregtigheid, sijnde vrij en allodiaal, nergens mede beswaard dan alleen met land of heeren lasten. 

Wordende de andere halffte jaarlijks omgehooyt met of door de meyer; liggende dit dagwerk hooyland 

aan de eene ende kennelijk aan burg. Bruins sijn mate en met de wal langens Jannes Huisken de sijne en 

dit wel voor een summa van 180 caroly guldens ad 20 stuivers het stuk, segge honderd en tagentig glds. 

Blijvende den 50e penning als mede de overdragt ten lasten van den coper en verklarende sij verkopers bij 

deesen soo van den laasten als eersten cooppenning ten vollen te sijn voldaan en betaald. Oversulks 

comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen bij deesen quiteren maar ook 

voorgenoemde dagwerk hooyland bij deesen in optima juris forma aan voornoemde coperen cederen, 

transporteren en overdragen, sulks doende in en mits deesen, en dat aan ende ten erflijken profijte van 

voorn. coperen en neffens derselver erven. Comparanten hun en hunner erfgenamen daarvan ontervende 

ende de kooperen met de haare daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om deese 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 heb ik rigter voorn. deese neffens comparanten eigenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 11 9bris 1767. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Diederik van Hoevell en Joost Croon 

personelijk gecompareerd en erschenen sijn Klaas Wennink ende desselfs huisvrouw Maria Kloppers 

marito tutore in Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaarden in gevolge koopbrief daarvan 

opgerigt den 24 april 1767 in eenen vasten, stevigen en onwederroepelijken erfkoop verkogt te hebben, 

sulks nog doende bij deesen aan Tunis Koelmans ende desselfs huysvrouw Gardina Kojers en verdere 

erven haar eigendoemelijken en toebehorende twee stukken bouwland gelegen in den Meengs kamp, 

zuydwaards bij langens Wennink land, oostwaards bij langens Looker land, en met sijn lusten en lasten, 

regten en geregtigheden, alles aan koperen bekend en sulks voor een summa van 435 caroly guldens ad 

20 st het stuk, segge vier hondert viff en dertig gls. Zijnde de onkosten van overdragt tot lasten van de 

copers en verklaarende sij verkopers vermits en bij deesen soo van den laasten als eersten cooppenning 

volkomen en te danke te sijn voldaan. Oversulks comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde 



cooppenningen ten vollen quiteert maar ook boven genoemde verkofte stukken bouwland bij desen in 

optima juris forma cedeert, transporteert en overdraagt. Sulks doende in en mits deesen dat aan ende ten 

erflijken profijte waarvoor coperen ende desselfs erven comparanten hun en hunne erven daarvan 

ontervende ende de coperen met die haare daar wederom aanerven bij deesen. Met belofte om deesen 

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

als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. dese neffens comparanten getekent 

en gehandmerkt en comparanten geen zegel gebruikende heb ik voor haar en mijn gesegelt. 

Actum Nienhuis den 13 november 1767. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Garrit Struik en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd en erschenen zijn Jan Janssen Trekop en desselfs huisvrouw Aaltjen Karsenbarg 

marito tutore op de Borkelt wonende. De welke bekenden ende verklaarden in gevolge koopbrief daarvan 

opgerigt in dato den 6 aug. 1767 in een stevigen, vasten en onwederroepelijken erfkoop verkogt te hebben 

aan Adam Baats ende desselfs huisvrouw Egberdina Rotmans en verdere erven de helfte van haar 

eigendoemelijke en toebehoorende plaats genaamt Veltmans plaats soo als het tans door haar 

verkopers in eigendom beseten word, met sijn lusten en lasten, regten en geregtigheid bestaande in 

bouwland, hooyland en getimmer en deese halfscheid voor een summa van 450 caroly guldens, segge 

vier honderd een vijftig glds, ad 20 stuiver het stuk. Sijnde onder deese halfscheid nog begrepen een 

stukjen hooyland gelegen tussen Breukink broek en Couvers broek welke verkoopers in den jaare 1757 

aan Evert Jan ende desselfs huisvrouw Jenneken hebben aangekogt voor een summa van 30 caroly gld in 

gevolge koopbrief daarvan opgerigt en heden aan mij vertoond; dog alsoo van dit contract geen overdragt 

genoomen sijnde, nemen verkoopers aan dat indien sig vraag of twist mogte ontstaan en die cooper 

hetselve niet vredig konden gebruiken aan hem coper 15 caroly gulden sullen restitueeren en wedergeven 

als sijnde een geregtigde halfte van gemelde hooyland. Als wanneer hetselve ook wederom tot een 

schadden baate van verkopers en derhalven hetselve wederom als van te vooren sullen mogen ... 

Renuntierende comparanten verkoopers soo van den laasten als eersten kooppenningen ten vollen ende te 

danke te sijn voldaan en betaalt. Doende derhalven daarvan landcedelijke cessie, transport en overdragt en 

sullen ten eeuwigen en erflijken profijte van voorn. coperen en hunne erven ongestoord de voorn. 

cooppenningen te danken voor de goede betalinge. Sij verkooperen en hun erfgenamen daarvan 

ontervende ende de copers met sijn erfgenamen daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om 

deezen erfkoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waaren voor alle evictie en 

opsprake als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. deese neffens Joost Croon 

die daartoe in judicio is versogt eigenhandig getekent en comparanten geen segel gebruikende heb ik voor 

haar en mijn gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 14 november 1767. 

 

De andere helft wordt door Jan Janssen Trekop en vrouw Aaltjen Karsenberg eveneens voor f 450,- 

verkocht aan Harmen Alberts Trekop en Henders Hendriksen Trekop (slecht leesbare acte). 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Garrit Struik en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd en erschenen zijn Adam Baath en desselfs huisvrouw Egberdina Rotmans marito tutore. 

De welke bekenden ende verklaarden van weegens opgenomen en bij haar comparanten te danke 

ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Jannes Hendriksen een capitale 

summa van 300 caroly guldens ad 20 st het stuk, segge drie honderd car gld. Met beloften om dit 

capitaal jaarlijks en alle jaren te sullen en willen verrenten tegens 3 gld van ieder honderd waarvan het 

eerste jaar interesse sal verschenen wesen op Martiny 1768 en zoo continueren van jaar tot jaar tot de 

dadelijke restitutie en aflosse toe, de welke aan wedersijden sal mogen vrij staan mits de opsage daar van 



geschiede een half jaar voor de jaarlijkse verschijndag met die dan ten agteren sijne interesse in een 

onverdeelde summa aan handen van den rentheffer ofte derselver erven sal moeten worden gerestitueert 

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

persoonen, gerede en ongerede goederen en geene uytgesondert en wel tot een speciaal hypotheecq en 

gerigtelijk onderpand stellende de halfscheid van de plaatse Veldmans bestaande in bouwland, 

hooyland en getimmer so als op heden is overgeset aan comparanten en is gecedeert, transporteert en 

overgedragen teste protocollo nr 6 fol 143, 144 en 145. Ten einde de rentheffer ofte derselver erven sig 

daar aan ten allen tijden kost en schadeloos, soo van capitaal als interesse, sullen kunnen en mogen 

verhalen. Renuntierende sij comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens deesen 

eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids 

oirconde heb ik rigter voorn. dese neffens Joost Croon die daartoe in judicio is versogt eigenhandig 

getekent en comparanten geen zegel gebruikende heb ik voor haar en mijn gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarden den 17 november 1767. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Derk Hendrik Gorkink en Joost Croon 

persoonlijk gecompareerd en erschenen is de wed. Jenneken Drieses in desen geassisteert met Jan 

Meenderink. De welke bekenden ende verklaarden dat het stukjen land hier onder nader benoemd 

overgedraagen, gecedeert en getransporteert bij schiftinge en deelinge aan haaren zoon Jan Drieses was 

toegedeelt en hetselve tans aan hem in eigendom toebehoorende waarop hij Jan Drieses in deesen edelen 

gerigte is gecompareert ende erschenen ende heeft comparant verklaart in gevolge koopbrief in dato den 8 

november 1767 opgerigt en in eenen stevigen vasten en onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben 

aan Jan Baade ende desselfs huysvrouw Geertrui Kistemaker ende derselver erven sijn 

eigendoemelijk en toebehoorende stukjen bouwland groot ongeveer .. gesaay gelegen in de Noord esch 

tussen Reiners land, Kloeken land en Krabbenbos land en sulks voor de somma van twee honderd 

gulden ad 20 st het stuk, segge f 200. Van welke laasten als eersten cooppenning hij comparant verklaart 

ten vollen ende te danke betaalt en voldaan te sijn. Oversulks comparant niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook verkogte stukjen bouwland bij deesen in optima 

juris forma cedeert, transporteert en overdraagt, sulks doende in en mits deesen, aan ende ten erflijken 

profijte van voorn. coperen ende derselver erven. Comparant hem en sijne erfgenamen daarvan ontervende 

ende den coperen met de haaren daar wederom aanervende bij deesen. Met belofte om deesen erfcoop, 

cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waren voor alle evictie en opsprake als 

erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. deese nefffens de comparanten 

eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Markulo den 16 november 1767. 

Dese bovenstaande overdragt hadde eigenlijk op fol. 143 moeten geregistreert staan dog vanwegens de 

kortheid des tijds is mijn sulks onmogelijk. J.A. van Hoevell Rigter. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Mighiel Evertink en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd en erschenen zijn Willem Mattena tans op het Hekhuis wonende ende desselfs 

huysvrouw Garritjen ten Hekhuis marito tutore. De welke bekenden ende verklaarden in eenen vasten 

stevigen en onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben aan Harmen Poelink ende desselfs 

huisvrouw Geertjen Weerds en verdere erven in gevolge coopbief daarvan opgerigt den 30 juny deeses 

jaars 1767, een stukjen gras en groengrond of hooyland liggende in den Herker meen tussen Poelink en 

Haar Hendriks hooyland kort bij an Philipsborg, genaamt de Rekkers mate voor een summa van 250 

caroly gld ad 20 stuiver het stuk, zegge twee honderd en vijftig guldens, vrij geld sonder eenig beswaar 

als uytgenomen de heren lasten welke sijn en blijven tot lasten van de coopers. En bekenden sij verkopers 

soo van den laasten als eersten cooppenning ten vollen ende te danke te sijn voldaan en betaald. Waarvoor 



sig sij de koperen ten vollen quiteeren en voor deese betaling bedankt. Waarom sij comparanten dit 

gemelde stukjen hooyland bij deesen in optima juris forma cedeeren, transporteeren en overdragen aan de 

coperen hier booven vermeld. Sij verkoperen teffens haar ende haar erfgenamen bij deese daarvan 

ontervende en de de kooperen en haar erfgenamen daar wederom aanervende bij deesen. Met belofte om 

deesen erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waren voor alle evictie en 

opsprake als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. deese neffens de 

comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 26 november 1767. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Jalink en Roeloff Roelofsen 

persoonlijk gecompareerd en erschenen sijn Hendrik van Ulsen nu Lentferts ende desselfs huysvrouw 

Dina Wessels Lentferts marito tutore in Elsen woonende. De welke bekenden ende verklaarden van 

weegens opgenoomen en bij haar comparanten te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk 

schuldig te weesen aan de diaconie van de Menonietengemeente van Endschede een capitale summa 

van f 180, segge honderd en tagentig caroly guldens, ad 20 stuiver het stuk. Met belofte om dit capitaal 

jaarlijks en alle jaren te sullen en willen verrenten met 3 gulden en 5 stuiver van ieder honderd. Waarvan 

het eerste jaar interesse sal verschenen als heeden over een jaar en dus op den 7 december 1768 en soo 

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

staan mits de opsage daarvan geschiede een half jaar voor den jaarlijkse verschijndag. Als wanneer 

voorschr. capitaal met die dan ten agteren sijnde interesse in een onverdeelde summa en in goeden groven 

gangbare Hollandzen gelde in heele of halve rijders sal moeten worden erlegt en gerestitueert aan ... en 

tijdelijke diaconie ofte derselver erven .......... Voor welke capitaal en daarop te verlopene interesse 

comparanten verbinden haar persoonen, gereede en ongereede goederen en geen uitgesondert en stellende 

daarvoor tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand haar hooyland de Brandenburger mate 

gelegen aan de eene sijde aan burgmr Bruins sijn mate en met de andere sijde langens Garrit Huisken. Der 

sijne gelijk hetselve in gevolge daarvan opgerigte coopbrief in dato den 13 juny deeses jaars 1767 binnen 

Goor opgerigt door Wessel Borias en desselfs huisvrouw Elsken Modders aan haar comparanten .......... 

(onleesbaar). S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. dese neffens Joost Croon die daartoe in 

judicio versogt is eigenhandig getekent en alsoo door comparanten versogt hem voor haar te zegelen heb 

ik voor haar en mijn gesegelt. 

Actum Goor den 7 december 1767. 

 

Wij Burgermeesteren en Regeerders der stad Amsterdam doen cond en igelijk dient behoord certificerende 

voor de waarheid dat voor ons gecompareerd is den heer Rutgert Schutte bedenaar des Goddelijken 

woords in de gerefomeerde gemeente binnen deese stad. De welke verklaarde bij deese op de kragtigste 

wijse te constitueeren en magtig te maaken Joan Hendrik Jalink woonende te Goor en over te geven uit 

comparants name als mede erfgenaam van wijlen sijnen broeder Egbert Schutte, te compareren voor 

de ed. gerigte van Overijssel of waar ter plaatse hetselve navermeld .......... en op te dragen aan Garrit 

Vinkers (Plasman) een halve erve genaamt Vinkert te Harke gelegen in Overijssel en na gedane 

opdragt de cooppenningen te ontfangen en daarvoor te quiteeren, belofte van vrijwaringe te doen, sijn 

comparants persoon en goederen daarvoor te .. en voor alle namaninge ......... of moeten doen als hem hem 

dat eenige na dese last wierden gedaan die hij comparant hier voor hand geinsereert, alles met magt van 

substitie van approbatie en ander verband als naa regten ..... en door een onser secretarissen ondertekent 

den 15 december 1767. 

 

Enkele daarop volgende acten zijn slechtbaar leesbaar; zij houden het volgende in: 

In dat jaar 1767 wordt het versterf aangegeven van de Heer Egbert Schutten, waardoor op dominee G. van 

Hoorn, predicant tot Raalte, en erfgenamen is vervallen het halve erve Vinkers. 

In datzelfde jaar kopen Garrit Vinkers en Hendrina Stegeman van de erfgenamen van Egbert Schutten 



het halve erve Vinkers, sijnde beswaert met een uytgang jaarlijks aan de kerk van Markelo, alsmede 

gedeeltelijk tiendbaar, voor f 1701,-. De erfgenamen en verkopers zijn den heer Rutgert Schutte, 

bedienaar des Goddelijken woords van de Gereformeerde Gemeente van Amsterdam, de Heer 

Gabriel van Hoorn predikant te Raalte en vrouw Geertrui Schutte en de Heer Wilhelm Sluiter, 

predikant te Rouveen en vrouw Agneta Schutte. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joost Croon en Mighiel Evertink persoonlijk 

gecompareerd en erschenen sijn Garrit Vinkers en desselfs huisvrouw Hendrina Stegeman marito 

tutore in Harke wonende. De welke bekenden ende verklaarden van weegens opgenomen en bij haar 

comparanten  te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Jan ten Tije 

binnen Goor ende desselfs erven, een capitale summa van seventien honderd caroly guldens ad 20 

stuivers het stuk, hersegge f 1700. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en 

willen verrenten tegens 3 diergelijke guldens van ieder honderd dog later dan 8 maanden na de jaarlijkse 

verschijndag met interesse betalende dan 3 gl en 5 st van ieder hondert, waarvan het eerste jaar interesse 

sal verschenen wesen over een jaar sijnde 12 juni 1769 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke 

restitutie en aflosse toe. De welke ten wedersijden sal mogen vrij staan mits de opsage daarvan geschiede 

een half jaar voor de jaarlijkse verschijndag. Als wanneer voorschr. capitaal met die dan ten agteren sijnde 

interesse in een onverdeelde somma aan handen van den rentheffer of sijne erven sal moeten worden 

erlegt en gerestitueert in goeden groven gangbaren Hollandsen silver gelde wigtige Hollandsen ducaten 

halve of hele rijders. Voor welke capitale summa en daarop te verlopene interesse comparanten verbinden 

haare persoonen, gerede en ongerede goederen en geene uitgesondert en wel tot een speciaal hyptheecq en 

gerigtelijk onderpand stellende het halve goed en erve Vinkert gelegen in de buurschap Harke gerigts 

Kedingen, so als hetselve op dato ondergeschr. teste prothocollo nr 6 fol 165 en 166 aan comparanten door 

den weled. heer en mr Joan Hendrik Jalink namens de erfgenamen van wijlen Egbert Schutte is gecedeert, 

getransporteert en overgedragen; en nog ongeveer 2 dagwerken hooyland liggende in de Harker meden tot 

aan den vloetgraven naast Duis Harmen en het tweede aan de Hemmelhorst. En nog 3 dagwerken 

hooyland in het Beuseberge broek gelegen tussen Gelkink en Wanssink. Ten einde den rentheffer ofte 

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

kunnen en mogen verhalen. Renuntierende sij comparanten ten dien einde van alle exeptien en privilegien 

regtens deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exeptie van ongetelden gelde. S.A.L. In 

waarheids oirconde heb ik rigter voorn. deese neffens Joost Croon die daartoe in judicio versogt is 

eigenhandig getekent en comparanten geen zegel gebruikende heb ik voor haar en mijn gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 12 jan. 1768. 

 

Jan. 1768 acte, waarschijnlijk geldlening, met Teunis Brinkman (onleesbaar). 

 

In jan. 1768 lenen Jan van de Haar, zijn zoon Haar Jan, zijn dochter Jenneken van de Haar en zijn 

minderjarige dochter Jeupe van de Haar, f 400,- van Berent ten Zijthoff en Johanna te Weele met als 

onderpand een stuk bouwland genaamd het Hesselinkstuk groot 6 schepel, een stuk bouwland groot 4 

schepel, nog een stuk bouwland groot 3 schepel en nog 3 dagwerken hooyland genaamd de Olde Maate 

(slecht leesbare acte). 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Jan Roeloff Jalink en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd en erschenen zijn Jan van de Haar in Stokkum woonende neffens Hendricus Slaterus en 

Jan Roeloff Jalink in qualiteit als voogden en mombaaren van desselfs onmondige kinderen als waren 

Jan van de Haar, Jenneken van de Haar en Jeupe van de Haar. De welke te samen en ieder in het 

bijsonder bekenden ende verklaarden van wegens opgenomen en bij hem de eerste comparant te danke 



ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Berent ten Sijthoff ende desselfs 

huisvrouw Johanna ter Weele en verdere erfgenamen een capitale somma van 400 caroly guldens ad 

20 stuiver het stuk, hersegge f 400. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en 

willen verrenten met 3 gld en 5 stuiver van ieder honderd dog de interesse later dan 3 maanden na de 

verschijnsdag betalende als dan 3½ gld van ieder honderd. Waarvan het eerste jaar interesse sal 

verschenen weesen heden over een jaar en soo continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en 

aflosse toe. Dewelke aan wedersijden sal vrij staan mits de opsage daarvan geschiede een ½ jaar voor de 

jaarlijkse verschijndag. Als wanneer voorschr. capitaal met die als dan ten agteren sijnde interesse in een 

onverdeelde somma aan handen van den rentheffer ofte derselver erven sal moeten worden erlegt en 

gerestitueert. Voor welke capitale summa en daarop te verlopene interesse comparanten verbinden haare 

persoonen en goederen, gerede en ongerede en geene uytgesondert comparanten sijn eigendom soo huis 

als bouwland. Ten einde de rentheffer ofte derselver erven sig daar aan ten allen tijden, soo van capitaal 

als interesse, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende hij comparant ten dien 

einde van alle exeptien en privilegien regtens deese eenigsints contrarierende ende in specie van de 

exeptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. deese neffens 

comparanten en mombaren eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 3 januari 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joost Kroon en Mighiel Evertink persoonlijk 

gecompareerd en erschenen sijn Jan Leeftink en Garrit Wegereeff in Harke beide in qualiteit als 

voogden en mombaaren over Harmen Vrielink (Leeftink) en Jan Vrielink nagelaten minderjarige 

kinderen van wijlen Hendrik Vrielink en Maria (moet zijn Mechtelt) Boerkamp in leven echtelieden. 

De welke na verkregen consent en approbatie in gevolge volgens appoinctement op den regest 

gepresenteert aan den H Geb Heer en Graeve den Graeve van Heiden Landdroste van Twenthe. De welke 

in deese hare voorgen. qualiteit bekenden ende verklaarden van wegens opgenomen en bij haar 

comparanten te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Beerent ten 

Zijthoff ende desselfs huysvrouw Johanna ter Weele en verdere erfgenamen een capitale summa van 

ses honderd en vijftig caroly guldens ad 20 stuiver het stuk, segge f 650. Met belofte om dit capitaal 

jaarlijks ende alle jaaren te sullen en willen verrenten tegens 3½ gl van ieder honderd waarvan het eerste 

jaar interesse sal verschenen weesen op den 2 febr. 1769 en soo continueeren van jaar tot jaar tot de 

dadelijke restitutie en aflosse toe. De welke aan wedersijden sal vrij staan mits de opsage daarvan 

geschiede ½ jaar voor den jaarlijksen verschijndag. Als wanneer voorschr. capitaal met die als dan ten 

agteren sijnde interessen in een onverdeelde summa aan handen van den rentheffer of haare erven sal 

moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor welke capitale summa en daarop te verlopene interesse 

comparanten verbinden haar persoon, pupillens goederen, gerede en ongerede, en geene uitgesondeert en 

wel tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand stellende het huis, schoppe, een hoekjen land 

voor in den esch groot ongeveer 3 spint, het Bentever stukke 1½ schepel gesaay, het Smalle stuk 2 schepel 

gesaay, het Heuvel stukke 1½ schepel gesaay, het Schot stukke 3 schepel gesaay, nog 3 schepel hooyland 

gelegen bij of omtrent de Vissers huys bij het hooyland van Lammertink en Harmen Weevers gelegen. 

Ten einde den rentheffer ofte derselver erven sig, soo van capitaal als interesse, aan deese goederen en 

percelen kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende sij comparanten ten dien 

einde van alle exeptien en privilegien regtens deese eenigsints contrarierende ende in specie van de 

exeptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. dese neffens proc. 

Christoffel Hulsken eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 11 februar 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joost Kroon en Mighiel Evertink persoonlijk 



gecompareerd en erschenen sijn Jan Peeters ende desselfs Garritjen Dijkmans marito tutore in 

Stokkum woonende. De welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en bij haar comparanten te 

danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan G.J.H. Weerman ende desselfs 

erven een capitale summa van vijftig caroly guldens ad 20 stuiver het stuk, hersegge f 50. Met belofte 

om dit capitaal jaarlijks en alle jaaren te sullen en willen verrenten met 4 diergelijke van het hondert 

waarvan het eerste jaar interesse sal verschenen weesen tegens den 1 maart des jaars 1769 en soo 

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

staan mits de opsage daar van gedaan worde een half jaar voor de jaarlijksche verschijndag. Als wanneer 

voorn. capitaal met die dan ten agteren sijnde interesse in een onverdeelde summa aan handen van den 

rentheffer ofte sijne erven sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor welk capitaal en daar op te 

verlopen interessen comparanten verbinden haare personen en goederen, gerede en ongerede en geene 

uytgesondert en wel tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand stellende haar eigendoemelijke 

huis en gaardengrond gelegen te Stokkum. Ten einde den rentheffer ofte derselver erven sig daar aan ten 

allen tijden kost en schadeloos, so van capitaal als interesse, sullen kunnen en mogen verhalen. 

Renuntierende sij comparanten ten dien einde van alle exeptien en privilegien regtens deese eenigsints 

contrarierende ende in specie van de exeptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik 

rigter voorn. deese neffens Joost Croon die daar toe in judicio versogt is eigenhandig getekent en 

comparanten geen zegel bij haar hebbende heb ik voor haar en mijn gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 1 maart 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joost Kroon en Roeloff Fruwink persoonlijk 

gecompareerd en erschenen sijn Berent Rierink (ter Plegt) ende desselfs huisvrouw Hendrikjen 

Rierink marito tutore in Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaarden van wegens 

opgenomen en bij haar comparanten te danke ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn 

aan Jan Mentink neffens desselfs huisvrouw Christina Mentink en verdere erfgenaamen een capitale 

summa van sestien honderd guldens ad 20 stuiver het stuk, hersegge f 1600. Met belofte om dit capitaal 

jaarlijks en dus alle jaren te sullen en willen verrenten tegens drie diergelijke guldens van ieder honderd, 

dog gemelden interes laater dan 2 maanden naa de jaarlijkse verschijndag betalende als dan 3½ gld van 

ieder honderd. Waarvan de eerste jaar interes sal verschenen weesen op den 3 mey 1769 en soo 

continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. De welke aan wedersijden sal 

mogen vrij staan mits de opsage daarvan gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse verschijndag. Als 

wanneer voorschr. capitaal met die als dan ten agteren sijnde interes in een onverdeelde summa aan 

handen van den rentheffer ofte derselver erven sal moeten worden erlegt en gerestitueert in goeden groven 

Hollandsen gangbaaren silveren gelde wigtige Hollandse ducaten halve of heele rijders. Voor welke 

capitale summa en daarop te verlopene interes comparanten verbinden hunne persoonen en goederen, 

gerede en ongerede en gene uitgesondert en wel tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand 

stellende 1. vier dagwerken hooyland het Slag genaamt gelegen tusschen Leunk en Lubbers aan de 

Bolksbeek, 2. een dagwerk hooyland de Steege genaamt tussen de Groote Blader maate en Oolbrink, 3. 

een mudde gesaay de Middelbree genaamt aan wedersijden tusschen Wanninks land, 4. een mudde de 

Hofbree genaamt aan wedersijden tusschen Rengerinks land, 5. het soogenaamde Greven stukke groot 2 

schepel tusschen Effink en Coenderinks land, 6. nog een kamp groot 2 schepel gelegen aan Roelvinks 

gaarden, 7. nog een gaarden groot 1 schepel gelegen aan Wenninks gaarden, 8. het huis door comparanten 

selfs bewoont, sijnde dit alles vrij en allodiaal uytgesondert de Hofbree die tiendbaar is. Ten einde den 

rentheffer ofte derselver erfgenamen sig hier aan ten allen tijden kost en schadeloos, soo van capitaal als 

interes, sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende sij comparanten ten dien einde van alle exeptien 

en privilegien regtens deese eenigsints contrarierende ende in specie van de exeptie van ongetelden gelde. 

S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. deese neffens Joost Croon die daar toe in judicio versogt 

is eigenhandig getekent en comparanten geen zegel gebruikende heb ik voor haar en mijn gezegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 2 may 1768. 



 

Copia translata 

Van Gottes genade wij Maria Toenesken des Furselijken Keyserlijken Vrijen Stift Elten ook des Hoog 

Graaflijken toe Vreden abdissen geboren Rijks Gravin toe Mander schigte Blankenheim en Gerolstein, 

doen hier met weeten voor ons en onse navolgerinnen an de abdies toe Vreden dat ons die eheluiden 

Roeloff Klosters en Hilleken Klosters kerspels Markel boerschap Stokkum deselve op onse Lheengoet 

half Redderink kerspel Markel boerschap Stokkum gelegen eene summa van schrijve vijf honderd gulden 

te negotieeren hoogst benodigt waaren, weshalven onser heem deerlijken consent nodig sijnde versoeken 

indien wij sodanen versoek billik en erhebbelik aengesien. Daarom haar versoek te deterneren in genade 

niet verweigeren moogen als consinteeren wij hen door in kragt deses der gestalte dat sij supplianten 

meergemelte in gotierend gelt summa beswaren. Moogen dan nog onder uitdrukkelijken voorbehalten en 

met deese beding niet dat sodane gelden in tijd van tien jaaren weder afgelost en dat leen van sulken last 

bevrijen en eene prolongatie verder versoeken en nae... uytbrengen dat anders desen consent niet langer 

geldig en kragteloos sijn sal. Voor het protocolle signer op den Hoog Grafelijken abdis. 

Vreden den 4 may 1768  R.V.J. Kruis Lheenschrijver. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joost Kroon en Mighiel Evertink persoonlijk 

gecompareerd en erschenen zijn Arend Cloosters ende desselfs huisvrouw Hille Schreurs marito tutore 

in Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaarden van wegens opgenomen en bij haar 

comparanten te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Anna Margaretha 

Leferink weduwe van Diemen een capitale summa van seventien honderd caroly gld ad 20 stuiver het 

stuk, segge f 1700. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en alle jaren te sullen en willen verrenten tegens 3 

diergelijke guldens van ieder honderd, dog wanneer de interes laater dan 2 weken naa de jaarlijkse 

verschijnsdag betalende als dan 3½ gld van ieder honderd. Waarvan het eerste jaar interes sal verschenen 

weesen op den 5 mey 1769 en soo continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. 

De welke van wederszijden sal mogen vrij staan mits de opsage daar van gedaan worde een ½ jaar voor de 

jaarlijkse verschijnsdag. Als wanneer voorschr. capitaal met die dan ten agteren sijnde interes in een 

onverdeelde summa aan handen van de rentheffer ofte derselver erfgenamen sal moeten worden erlegt en 

gerestitueert voor welker capitaal in goeden groven Hollandsen gangbaren silveren gelde wigtigen 

Hollandsen ducaten halve of heele rijders. Voor welker capitale summa en daar op te verlopene interes 

comparanten verbinden hunne personen en goederen gerede en ongerede en geene uytgesondert en wel tot 

een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand stellende 1. een kamp bouwland groot 8 schepel 

gesaay gelegen tussen de landen van Menssink en Slig Derk, 2. twee akkers in de Waert groot ongeveer 6 

schepel agter Leetink steege, 3. nog een kamp, 4. nog twee akkers op den Langenberg ongeveer groot 4 

schepel, 5. ruim drie dagen hooyland bgelegen digte bij de Stokkumer kooye, 6. het huis door 

comparanten selfs bewoont met den hof en verdere onderhoorige landerien. Ten einde de rentheffers ofte 

derselver erven sig daar aan ten allen tijden kost en schadeloos, soo van capitaal als interes, sullen kunnen 

en mogen verhalen. Renuntierende sij comparanten ten dien einde van alle exeptien en privilegien regtens 

deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exeptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids 

oirconde heb ik rigter voorn. deese neffens Joost Croon die daar toe in judicio versogt is eigenhandig 

getekent en comparanten geen zegel gebruikende heb ik voor haar en mijn gezegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 5 mey 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Jan Hendrik Nijlant en Mighiel Evertink 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Willem Kusbeld (Klosters) ende desselfs huisvrouw 

Janna Kusbeld marito tutore in Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaarden van wegens 

opgenomen en bij haar comparanten te danke ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn 



aan Garrit Leetink ende desselfs huisvrouw Grietjen te Daalwijk en verdere erven een capitale 

summa van twee honderd en vijftig caroly guldens ad 20 stuiver het stuk, hersegge f 250. Met belofte 

om dit capitaal jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en willen verrenten tegens drie diergelijke guldens van 

ieder honderd dog het eene jaar niet van het andere houdende, als dan 3 gld en 5 stuiver van ieder honderd 

en soo continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. De welke van wedersijden 

sal mogen vrij staan mits de opsage daarvan gedaan worden 3 maanden voor de jaarlijkse verschijndag 

waarvan het eerste jaar interes sal verschenen weesen op den 4 april 1769 en gelijk hier booven vermeld. 

Naa gedane opsage sal dit capitaal met die dan ten agteren sijnde interes in een onverdeelde summa in 

goeden grooven Hollandsen gangbaaren gelde wigtige Hollandse ducaten halve of heele rijders aan 

handen van den rentheffer ofte derselver erven sal moeeten worden erlegt en gerestitueert. Tot precise 

nakominge van dit alles en ter securiteit van renthefferen verbinden en stellen comparanten tot een 

gerigtelijk onderpand haare personen en goederen gerede en ongerede en tot bijsonder Leusmans maate 

gelegen met den eenen einde aan de gemeente en tandere aan Cloots mate en nog een stuk land groot een 

schepel gelegen aan Closters kamp en tusschen Sligman. Ten einde den rentheffer ofte derselver erven sig 

hier aan ten allen tijde kost en schadeloos, zoo van capitaal als interes, sullen kunnen en moogen verhalen. 

Renuntierende sij comparanten ten dien einde van alle exeptien en privilegien regtens deesen eenigsints 

contrarierende ende in specie van de exeptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik 

rigter voorn. deese neffens comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 7 may 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren de ed. proc. Johan Bernard Auffemorth en 

Joost Croon persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Jan Reintjes in Stokkum woonende. De welke 

bekende ende verklaarde ingevolge koopbrief daarvan opgerigt in dato den 27 april 1768 in eenen vasten 

en onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben aan den Weledelen Gestr. heer J.H. van der Wijck 

ende desselfs Ehegemalinne de Weledele mevr. Brouwer Heer en Vrouw van Stoevelaar, sijn 

eigendoemelijke en toebehoorende kamp bouwland Jan Aevers kamp genaamt groot 4 schepel gesaay 

gelegen in den Harke esch besijden het land van de Scheeper in Harke en dat voor een summa van 

honderd en vijftig caroly gld ad 20 stuiver het stuk, hersegge f 150, vrij gelt. Van welken laatsten soo als 

eersten cooppenning hij comparant verklaart ten vollen ende te danke te sijn voldaan en betaalt. Oversulks 

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

het verkogte stukjen bouwland bij deesen in optima juris forma cedeert, transporteert en overdraagt, sulks 

doende in en mits deesen en dat aan ende ten erflijken profijte van voorn. coperen ende derselver 

erfgenamen. Comparant hem en sijne erfgenamen bij deesen daar van ontervende ende de coperen met de 

haare daar weederom aanervende bij deesen. Met belofte om deesen erfcoop, cessie en transport ten allen 

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

waarheids oirconde heb ik rigter voorn. deese neffens de ed.  proc. Johan Christoffel Auffemorth 

eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Stoevelaar den 10 may 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joost Croon en Mighiel Evertink persoonlijk 

gecompareerd en erschenen zijn Jan Platerink mede de rato kaverende voor sijn sieke huisvrouw 

Janna ter Meulen als sijnde buiten staat om in den gerigte te koomen tot Almen woonende. De welke 

bekende ende verklaarde in eenen vasten en onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben aan Jan 

Wanssink in Stokkum wonende en erfgenamen een stuk land gelegen in Stokkum aan den Keidekker 

kamp aan de eene kante naast Ebbers en aan de andere kant aan de gemeente. En dat voor een summa 

van honderd vijf en twintig caroly gulden ad 20 stuiver het stuk, hersegge f 125, vrij geld. Van welken 

laatsten soo als eersten cooppenning sij comparanten verklaarden ten vollen ende te danke te sijn voldaan 



en betaalt. Oversulks comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen bij deesen ten 

vollen quiteren maar ook het verkogte stukjen land bij deesen in optima juris forma cedeert, transporteert 

en overdraagt, sulks doende in en mits deesen en dat aan ende ten erflijken profijte van voorn. coperen 

ende derselver erfgenamen. Comparant hem en sijne erfgenamen daar van ontervende ende den kooper 

met de sijne daar weederom aanervende bij deesen. Met belofte om deesen erfcoop, cessie en transport ten 

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

waarheids oirconde heb ik rigter voorn. dese neffens Joost Croon die daartoe in judicio versogt is 

eigenhandig getekent en comparant geen zegel gebruikende heb ik voor hem en mijn gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 12 may 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joost Croon en D.H. Gorkink persoonlijk 

gecompareerd en erschenen zijn Gerrit Cloots ende desselfs huisvrouw Janna Reines marito tutore in 

de boerschap Beusbergen woonende. De welke bekenden ende verklaarden van weegens opgenomen en 

bij hen comparanten te danke ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Jan 

Volkerink (Kistemaker) en sijn erfgenamen een capitale summa van vier honderd en vijftig caroly 

guldens ad 20 stuiver het stuk, segge f 450. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en dus alle jaaren te 

sullen en willen verrenten tegens 2 gld en 16 stuivers van ieder honderd. Waarvan het eerste jaar interes 

sal verschenen wesen op den 1 may 1769 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en 

aflosse toe. De welke aan wedersijden sal mogen vrij staan mits de opsage daarvan gedaan worden een ½ 

jaar voor de jaarlijkse verschijndag. Als wanneer voorschr. capitaal met die dan ten agteren sijnde interes 

in een onverdeelde summa in goede en groven gangbaaren Hollandsen silveren gelde wigtige Hollandse 

ducaten halve of heele rijders aan handen van den rentheffer ofte sijne erfgenamen sal moeten worden 

erlegt en gerestitueert. Voor welker capitale summa en daarop te verlopene interes comparanten verbinden 

haare persoonen en goederen, gerede en ongerede en geene uitgesondert en tot een speciaal hypotheecq en 

gerigtelijk onderpand stellende 1. haar comparantens eigendoemelijk stuk hooyland de Snipgoor 

genaamt groot 3 dagwerk gelegen in het Stokkumerbroek tusschen de hooylanden van Wanssink en 

Gelkink, 2. haar eigendoemelijke huis en hoff gelegen in Beusbergen tusschen de huisen van Wiemerink 

en Morsjan, ten einde den rentheffer ofte sijne erfgenamen sig hier aan ten allen tijden kost en schadeloos, 

soo van capitaal als interes, sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende sij comparanten ten dien 

einde van alle exeptien en privilegien regtens deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de 

exeptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oorconde heb ik rigter voorn. deese neffens 

comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Markulo den 13 may 1768. 

 

Copia 

Wij Burgermeesteren, Schepenen en Raden der stadt Oldenzaal certificeeren door deesen dat voor ons 

persoonlijk gecompareerd is Euphemia Geertruid Ensman huisvrouw van de koopman Derk Blom in 

deesen geassisteert met Bernardus ten Hoy als haaren gekooren en toegelaten momber. Verklarende in de 

beste forma regtens tot haare voorgemelten eheman Derk Blom generaliter om alle haare saeken soo als 

buiten regten te verwalteren en waar te nemen en speciaal om vaste goederen te verkopen, de 

kooppenningen te ontfangen en de kooper of kopers na constume locaal cessie, transport en overdragt te 

doen, deselve acten comparant te teekenen en segelen, penningen te nemen en daar voor desnoots 

gerigtelijke hypothecatien te doen van deselve acten te teekenen en zegelen. Voorts alles te doen en des 

regten wat comparant selfs present sijnde en te kunnen mogen en moeten doen. Met belofte van ratitiatie 

en indemnisatie en verder verband als na regten. In kennisse der waarheid hebben wij deese gegeven 

onseren stadts secreet segel en secretaris subscriptie. 

Oldenzaal den 10 april 1767. 

 

Copia 



Wij Burgermeesteren, Schepenen en Raden der stad Oldenzaal certificeren voor deesen dat voor ons 

persoonlijk erschenen is onse mede burgermeester J. Palthe verklarende in de beste en bestendigste 

forma regtens te constitueeren en volmagtig te maaken de ed. Coenraad ter Zwaak te Goor. Ten einde om 

uyt comparants naam te compareeren voor de weledele landgerigte van Kedingen om daar voor te cederen 

en transporteren sodane stukken landen of perceelen soo hij comparant de heer rigter Cramer te Delden 

en de coopman Derk Blom te Oldenzaal perceelswijse van het erve Tijman te Markel verkoft hebben 

aan de boer Teunis Tijmans (Kloeken) op het selve erve wonende: 1. het stuk agter Thijmansblik naast 

Brinkers land, 2. den Thijmans Gijselkamp gelegen in de Winterkampen, 3. den Knoef gelegen naast 

Stegemans land, 4. den Braamakker naast Siggerdinks land, 5. den gaarden met de Kleine maat en het 

Nieuwe broek benevens het recht in de markte voor het erve Thijman voor deesen gehad heeft. Derk 

Aavink van een stukjen landts gelegen in den Hogen esch. Garrit Kloeken een stuk lands genaamt de 

Watertelge. Hendrik Wessels het Kerkenstuk. Jan Volkerink het Haverland sijnde hooy of weide land. Jan 

Baan het Slag hoy of weydeland. Willem Kusbelt de maat bij de Stoelhorst. Adam Jabbinga den Loo 

kamp, Jan Meyer en Derk Stegeman het stuk agter den Noordijk. Hendrik Berentsen het Tijmans blik. 

Alle in sijn bekende bepalinge gelegen met alle desselfs lusten en lasten ingevolge koopsconditien. Voorts 

de kooperen uyt comparantens naam te quiteren. Alles met belofte van goedkeuringe en 

schadelooshoudinge onder verband als naa regte. Des ten oirconde hebben wij deese met onse stadts 

secreet zegel en secretaris subscriptie geborroboreert binnen Oldenzaal den 10 may 1768. 

 

Copia 

Ik Otto Meiling van wegens Hooger Overigheid verwalter rigter van Delden certificere hier mede dat voor 

mijn en ceurnoten Peter Cappenberg en Harmen Hamborg erscheenen sijn de heer en mr. Joh. Cramer 

rigter en ontfanger van Delden en vrouw S.G. Putman ehelieden tutore marito. Verklarende in de beste 

en bestendigste forma regtens te constitueeren en volmagtig te maaken, sulx doende bij deesen, de ed. 

Coenraad ter Swaeke te Goor. Ten einde om uyt comparantens naam te compareren voor het weledele 

landgerigte van Kedingen om daarvoor te cederen en transporteeren sodane stukken landen of percelen 

soo sijn comparanten neffens burgermr. J. Palte en de coopman Derk Blom te Oldenzaal perceelswijse 

van het erve Tijman te Markel verkoft hebben aan de boer Teunis Tijman op het selve erve wonend: 

1. het stuk agter Thijmansblik naast Brinkers land, 2. den Thijmans Gijselkamp gelegen in de 

Winterkampen, 3. den Knoef gelegen naast Stegemans land, 4. den Braamakker naast Siggerdinks land, 5. 

den gaarden met de Kleine maat en het Nieuwe broek benevens het recht in de markte voor het erve 

Thijman voor deesen gehad heeft. Derk Aavink van een stukjen landts gelegen in den Hogen esch. Garrit 

Kloeken een stuk lands genaamt de Watertelge. Hendrik Wessels het Kerkenstuk. Jan Volkerink het 

Haverland sijnde hooy of weide land. Jan Baan het Slag hoy of weydeland. Willem Kusbelt de maat bij de 

Stoelhorst. Adam Jabbinga den Loo kamp, Jan Meyer en Derk Stegeman het stuk agter den Noordijk. 

Hendrik Berentsen het Tijmans blik. Alle in sijn bekende bepalinge gelegen met alle desselfs lusten en 

lasten ingevolge koopsconditien. Voorts de kooperen uyt comparantens naam te quiteren. Alles met 

belofte van goedkeuringe en schadelooshoudinge onder verband als naa regte. Des ten oirconde hebben 

deese getekent en gesegelt. 

Actum Delden den 11 may 1768. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid gesubst verw. Rigter van Kedingen doe cond ende certificere 

kragt deeses dat voor mijn en assessoren als waren Hendrik Stevens ten Cate en Gerrit Jan Beekman 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen zijn den koopman Derk Blom van Oldenzaal voor sig selven 

en als mede gevolmagtigde van desselfs huisvrouw Euphemia Geertruit Ensman op sijn wel edele 

voor schepen en raden der stad Oldenzaal op den 10 april des jaars 1767 ad hune actum debite gepasseert, 

neffens de ed. Coenraad ter Swaak als gevolmagtigde van den proc. J. Palte tot Oldenzaal en op den 10 

may deeses jaars 1768 voor burgmr. schepen en raad der stad Oldenzaal op zijn edele ad hune debite 

gepasseert en mede als gevolmagtigde van den heer en mr. Joh. Cramer richter en ontfanger van Delden 

en vrouw S.G. Putman eheluiden en op den 11 mey deses jaars 1768 voor den heer Otto Meiling als 

richter van Delden en ceurnoten op sijn edele ad hune actum debite gepasseerd. De welke alle in desen 



gerigte sijn gesien, gelesen en van waerden erkent en ten prothocolle deeses gerigts geregistreert uyt kragt 

van welke den eersten comparant, soo voor sig selven als voor desselfs huisvrouw, en den tweeden voor 

sijne heeren principalen en vrouw principalinne en verklaarde voor een summa van kooppenningen, soo 

den eersten en tweeden comparante als hier booven vermeld aan hem en aan de heeren principalen en 

vrouw principalinne ten genoege voldaan en betaalt en bij desen in optima juris forma in gevolge des 

coopsconditien in den jaare 1767 daarvan opgerigt quo relatio te cedeeren, te transporteeren en over te 

dragen aan den kooper Garrit Kloeken een stuk hooyland genaamd de Watertelge koomende uyt 

erve Tiemans gelegen in den gerigte van Kedingen boerschap Markulo, met sijn lusten en lasten, raad een 

onraad. Den eersten comparant hem en sijnde erfgenaamen en den tweeden comparant en desselfs heeren 

principalen en vrouw principalinne bij deesen met desselven erfgenamen daarvan ontervende ende den 

kooper met de sijne daar wederom aanervende bij deesen. Met belofte om deesen erfcoop, cessie en 

transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waaren voor alle evictie en opsprake als erfcoops regt 

is. S.A.L. In waarheids oorconde heb ik gesubst. verwalter richter voorn. deese neffens comparanten 

eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 11 may 1768. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe cond 

ende certificere kragt deeses dat voor mijn en assessoren als waren Hendrik Stevens ten Cate en Gerrit Jan 

Beekman persoonlijk gecompareerd ende erschenen zijn den koopman Derk Blom van Oldenzaal voor 

zig zelven en alsmede gevolmagtigde van desselfs huisvrouw Euphemia Geertruit Ensman op sijn 

wel edele voor scheepen en raad der stad Oldenzaal op den 10 april des jaars 1767 ad hune actum debite 

gepasseert, neffens de edele Coenraad ter Swaak als gevolmagtigde van den burgermr. J. Palte tot 

Oldenzaal en op den 10 may deses jaars 1768 voor burgermr., schepen en raad der stad Oldenzaal op sijn 

eedele ad hune actum debite gepasseert en mede als gevolmagtigde van den heer mr. J. Cramer richter en 

ontfanger van Delden en vrouw S.G. Putman ehelieden en op den 11 mey deeses jaars 1768 voor den heer 

Otto Meiling verw. richter van Delden en ceurnoten op sijn eedele ad hune actum debite gepasseert. De 

welke alle in deesen gerigte sijn gesien, geleesen en van waarden erkent en ten prothocolle deses gerigts 

geregisteert. Uyt kragt van dewelke den eersten comparant, soo voor sig selven als voor desselfs 

huisvrouw, en den tweeden voor sijne heeren principalen en vrouw principalinne, verklaarde voor een 

summa van kooppenningen soo den eersten en den tweeden comparant als hier booven vermeld aan hem 

en aan de heeren principalen en vrouw principalinne ten genoegen voldaan en betaalt en desen in optima 

juris forma ingevolge de coopsconditien in den jaar 1767 daarvan opgerigt, quo relatio te cedeeren, te 

transporteren en over te dragen aan den kooper Hendrik Wessels het vierkante stukke komende uyt 

het erve Tijmans gelegen in den gerigte van Kedingen boerschap Markulo met sijn lusten en lasten, raad 

en onraad. Den eersten comparant hem en sijne erfgenamen en den tweeden comparant en desselfs heeren 

principalen en vrouw principalinne bij deesen met derselver erfgenamen daarvan ontervende ende den 

kooper met de sijne daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om deesen erfcoop, cessie en 

transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waaren voor alle evictie en opsprake als erfcoops regt 

is. S.A.L. In waarheids oorconde heb ik gesubst. verwalter richter voorn. deese neffens comparanten 

eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 11 may 1768. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe cond 

ende certificere kragt deeses dat voor mijn en assessoren als waren Hendrik Stevens ten Cate en Gerrit Jan 

Beekman persoonlijk gecompareerd ende erschenen zijn den koopman Derk Blom van Oldenzaal voor 

zig zelven en alsmede gevolmagtigde van desselfs huisvrouw Euphemia Geertruit Ensman op sijn 

wel edele voor scheepen en raad der stad Oldenzaal op den 10 april des jaars 1767 ad hune actum debite 

gepasseert, neffens de edele Coenraad ter Swaak als gevolmagtigde van den burgermr. J. Palte tot 

Oldenzaal en op den 10 may deses jaars 1768 voor burgermr., schepen en raad der stad Oldenzaal op sijn 

eedele ad hune actum debite gepasseert en mede als gevolmagtigde van den heer mr. J. Cramer richter en 

ontfanger van Delden en vrouw S.G. Putman ehelieden en op den 11 mey deeses jaars 1768 voor den heer 



Otto Meiling verw. richter van Delden en ceurnoten op sijn eedele ad hune actum debite gepasseert. De 

welke alle in deesen gerigte sijn gesien, geleesen en van waarden erkent en ten prothocolle deses gerigts 

geregisteert. Uyt kragt van dewelke den eersten comparant, soo voor sig selven als voor desselfs 

huisvrouw, en den tweeden voor sijne heeren principalen en vrouw principalinne, verklaarde voor een 

summa van kooppenningen soo den eersten en den tweeden comparant als hier booven vermeld aan hem 

en aan de heeren principalen en vrouw principalinne ten genoegen voldaan en betaalt en desen in optima 

juris forma ingevolge de coopsconditien in den jaar 1767 daarvan opgerigt, quo relatio te cedeeren, te 

transporteren en over te dragen aan den kooper Jan Volkerink het Haaver land sijnde hooy of 

weideland komende uyt het erve Tijmans gelegen in den gerigte van Kedingen boerschap Markulo met 

sijn lusten en lasten, raad en onraad. Den eersten comparant hem en sijne erfgenamen en den tweeden 

comparant en desselfs heeren principalen en vrouw principalinne bij deesen met derselver erfgenamen 

daarvan ontervende ende den kooper met de sijne daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om 

deesen erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waaren voor alle evictie en 

opsprake als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oorconde heb ik gesubst. verwalter richter voorn. deese 

neffens comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 11 may 1768. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe cond 

ende certificere kragt deeses dat voor mijn en assessoren als waren Hendrik Stevens ten Cate en Gerrit Jan 

Beekman persoonlijk gecompareerd ende erschenen zijn den koopman Derk Blom van Oldenzaal voor 

zig zelven en alsmede gevolmagtigde van desselfs huisvrouw Euphemia Geertruit Ensman op sijn 

wel edele voor scheepen en raad der stad Oldenzaal op den 10 april des jaars 1767 ad hune actum debite 

gepasseert, neffens de edele Coenraad ter Swaak als gevolmagtigde van den burgermr. J. Palte tot 

Oldenzaal en op den 10 may deses jaars 1768 voor burgermr., schepen en raad der stad Oldenzaal op sijn 

eedele ad hune actum debite gepasseert en mede als gevolmagtigde van den heer mr. J. Cramer richter en 

ontfanger van Delden en vrouw S.G. Putman ehelieden en op den 11 mey deeses jaars 1768 voor den heer 

Otto Meiling verw. richter van Delden en ceurnoten op sijn eedele ad hune actum debite gepasseert. De 

welke alle in deesen gerigte sijn gesien, geleesen en van waarden erkent en ten prothocolle deses gerigts 

geregisteert. Uyt kragt van dewelke den eersten comparant, soo voor sig selven als voor desselfs 

huisvrouw, en den tweeden voor sijne heeren principalen en vrouw principalinne, verklaarde voor een 

summa van kooppenningen soo den eersten en den tweeden comparant als hier booven vermeld aan hem 

en aan de heeren principalen en vrouw principalinne ten genoegen voldaan en betaalt en desen in optima 

juris forma ingevolge de coopsconditien in den jaar 1767 daarvan opgerigt, quo relatio te cedeeren, te 

transporteren en over te dragen aan den kooper Jan Baan het Slag sijnde hooyland koomende uyt het 

erve Tijmans gelegen in den gerigte van Kedingen boerschap Markulo met sijn lusten en lasten, raad en 

onraad. Den eersten comparant hem en sijne erfgenamen en den tweeden comparant en desselfs heeren 

principalen en vrouw principalinne bij deesen met derselver erfgenamen daarvan ontervende ende den 

kooper met de sijne daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om deesen erfcoop, cessie en 

transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waaren voor alle evictie en opsprake als erfcoops regt 

is. S.A.L. In waarheids oorconde heb ik gesubst. verwalter richter voorn. deese neffens comparanten 

eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 11 may 1768. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe cond 

ende certificere kragt deeses dat voor mijn en assessoren als waren Hendrik Stevens ten Cate en Gerrit Jan 

Beekman persoonlijk gecompareerd ende erschenen zijn den koopman Derk Blom van Oldenzaal voor 

zig zelven en alsmede gevolmagtigde van desselfs huisvrouw Euphemia Geertruit Ensman op sijn 

wel edele voor scheepen en raad der stad Oldenzaal op den 10 april des jaars 1767 ad hune actum debite 

gepasseert, neffens de edele Coenraad ter Swaak als gevolmagtigde van den burgermr. J. Palte tot 

Oldenzaal en op den 10 may deses jaars 1768 voor burgermr., schepen en raad der stad Oldenzaal op sijn 

eedele ad hune actum debite gepasseert en mede als gevolmagtigde van den heer mr. J. Cramer richter en 



ontfanger van Delden en vrouw S.G. Putman ehelieden en op den 11 mey deeses jaars 1768 voor den heer 

Otto Meiling verw. richter van Delden en ceurnoten op sijn eedele ad hune actum debite gepasseert. De 

welke alle in deesen gerigte sijn gesien, geleesen en van waarden erkent en ten prothocolle deses gerigts 

geregisteert. Uyt kragt van dewelke den eersten comparant, soo voor sig selven als voor desselfs 

huisvrouw, en den tweeden voor sijne heeren principalen en vrouw principalinne, verklaarde voor een 

summa van kooppenningen soo den eersten en den tweeden comparant als hier booven vermeld aan hem 

en aan de heeren principalen en vrouw principalinne ten genoegen voldaan en betaalt en desen in optima 

juris forma ingevolge de coopsconditien in den jaar 1767 daarvan opgerigt, quo relatio te cedeeren, te 

transporteren en over te dragen aan den kooper Willem Kusbelt de Tijmans maate bij den Stoelhorst 

koomende uyt het erve Tijmans gelegen in den gerigte van Kedingen boerschap Markulo met sijn lusten 

en lasten, raad en onraad. Den eersten comparant hem en sijne erfgenamen en den tweeden comparant en 

desselfs heeren principalen en vrouw principalinne bij deesen met derselver erfgenamen daarvan 

ontervende ende den kooper met de sijne daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om deesen 

erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waaren voor alle evictie en opsprake 

als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oorconde heb ik gesubst. verwalter richter voorn. deese neffens 

comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 11 may 1768. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe cond 

ende certificere kragt deeses dat voor mijn en assessoren als waren Hendrik Stevens ten Cate en Gerrit Jan 

Beekman persoonlijk gecompareerd ende erschenen zijn den koopman Derk Blom van Oldenzaal voor 

zig zelven en alsmede gevolmagtigde van desselfs huisvrouw Euphemia Geertruit Ensman op sijn 

wel edele voor scheepen en raad der stad Oldenzaal op den 10 april des jaars 1767 ad hune actum debite 

gepasseert, neffens de edele Coenraad ter Swaak als gevolmagtigde van den burgermr. J. Palte tot 

Oldenzaal en op den 10 may deses jaars 1768 voor burgermr., schepen en raad der stad Oldenzaal op sijn 

eedele ad hune actum debite gepasseert en mede als gevolmagtigde van den heer mr. J. Cramer richter en 

ontfanger van Delden en vrouw S.G. Putman ehelieden en op den 11 mey deeses jaars 1768 voor den heer 

Otto Meiling verw. richter van Delden en ceurnoten op sijn eedele ad hune actum debite gepasseert. De 

welke alle in deesen gerigte sijn gesien, geleesen en van waarden erkent en ten prothocolle deses gerigts 

geregisteert. Uyt kragt van dewelke den eersten comparant, soo voor sig selven als voor desselfs 

huisvrouw, en den tweeden voor sijne heeren principalen en vrouw principalinne, verklaarde voor een 

summa van kooppenningen soo den eersten en den tweeden comparant als hier booven vermeld aan hem 

en aan de heeren principalen en vrouw principalinne ten genoegen voldaan en betaalt en desen in optima 

juris forma ingevolge de coopsconditien in den jaar 1767 daarvan opgerigt, quo relatio te cedeeren, te 

transporteren en over te dragen aan den kooper Adam Jabbinga een stuk saayland de Loo kamp 

genaamt koomende uyt het erve Tijmans gelegen in den gerigte van Kedingen boerschap Markulo met 

sijn lusten en lasten, raad en onraad. Den eersten comparant hem en sijne erfgenamen en den tweeden 

comparant en desselfs heeren principalen en vrouw principalinne bij deesen met derselver erfgenamen 

daarvan ontervende ende den kooper met de sijne daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om 

deesen erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waaren voor alle evictie en 

opsprake als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oorconde heb ik gesubst. verwalter richter voorn. deese 

neffens comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 11 may 1768. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe cond 

ende certificere kragt deeses dat voor mijn en assessoren als waren Hendrik Stevens ten Cate en Gerrit Jan 

Beekman persoonlijk gecompareerd ende erschenen zijn den koopman Derk Blom van Oldenzaal voor 

zig zelven en alsmede gevolmagtigde van desselfs huisvrouw Euphemia Geertruit Ensman op sijn 

wel edele voor scheepen en raad der stad Oldenzaal op den 10 april des jaars 1767 ad hune actum debite 

gepasseert, neffens de edele Coenraad ter Swaak als gevolmagtigde van den burgermr. J. Palte tot 

Oldenzaal en op den 10 may deses jaars 1768 voor burgermr., schepen en raad der stad Oldenzaal op sijn 



eedele ad hune actum debite gepasseert en mede als gevolmagtigde van den heer mr. J. Cramer richter en 

ontfanger van Delden en vrouw S.G. Putman ehelieden en op den 11 mey deeses jaars 1768 voor den heer 

Otto Meiling verw. richter van Delden en ceurnoten op sijn eedele ad hune actum debite gepasseert. De 

welke alle in deesen gerigte sijn gesien, geleesen en van waarden erkent en ten prothocolle deses gerigts 

geregisteert. Uyt kragt van dewelke den eersten comparant, soo voor sig selven als voor desselfs 

huisvrouw, en den tweeden voor sijne heeren principalen en vrouw principalinne, verklaarde voor een 

summa van kooppenningen soo den eersten en den tweeden comparant als hier booven vermeld aan hem 

en aan de heeren principalen en vrouw principalinne ten genoegen voldaan en betaalt en desen in optima 

juris forma ingevolge de coopsconditien in den jaar 1767 daarvan opgerigt, quo relatio te cedeeren, te 

transporteren en over te dragen aan den kooperen Jan Meyer en Derk Stegeman een stuk saayland 

agter den Noordijk gelegen komende uyt het erve Tijmans gelegen in den gerigte van Kedingen 

boerschap Markulo met sijn lusten en lasten, raad en onraad. Den eersten comparant hem en sijne 

erfgenamen en den tweeden comparant en desselfs heeren principalen en vrouw principalinne bij deesen 

met derselver erfgenamen daarvan ontervende ende den kooper met de sijne daar wederom aanervende bij 

desen. Met belofte om deesen erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waaren 

voor alle evictie en opsprake als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oorconde heb ik gesubst. verwalter 

richter voorn. deese neffens comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 11 may 1768. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe cond 

ende certificere kragt deeses dat voor mijn en assessoren als waren Hendrik Stevens ten Cate en Gerrit Jan 

Beekman persoonlijk gecompareerd ende erschenen zijn den koopman Derk Blom van Oldenzaal voor 

zig zelven en alsmede gevolmagtigde van desselfs huisvrouw Euphemia Geertruit Ensman op sijn 

wel edele voor scheepen en raad der stad Oldenzaal op den 10 april des jaars 1767 ad hune actum debite 

gepasseert, neffens de edele Coenraad ter Swaak als gevolmagtigde van den burgermr. J. Palte tot 

Oldenzaal en op den 10 may deses jaars 1768 voor burgermr., schepen en raad der stad Oldenzaal op sijn 

eedele ad hune actum debite gepasseert en mede als gevolmagtigde van den heer mr. J. Cramer richter en 

ontfanger van Delden en vrouw S.G. Putman ehelieden en op den 11 mey deeses jaars 1768 voor den heer 

Otto Meiling verw. richter van Delden en ceurnoten op sijn eedele ad hune actum debite gepasseert. De 

welke alle in deesen gerigte sijn gesien, geleesen en van waarden erkent en ten prothocolle deses gerigts 

geregisteert. Uyt kragt van dewelke den eersten comparant, soo voor sig selven als voor desselfs 

huisvrouw, en den tweeden voor sijne heeren principalen en vrouw principalinne, verklaarde voor een 

summa van kooppenningen soo den eersten en den tweeden comparant als hier booven vermeld aan hem 

en aan de heeren principalen en vrouw principalinne ten genoegen voldaan en betaalt en desen in optima 

juris forma ingevolge de coopsconditien in den jaar 1767 daarvan opgerigt, quo relatio te cedeeren, te 

transporteren en over te dragen aan den kooper Hendrik Berendsen een stuk saayland het Tijmansblik 

genaamt koomende uyt het erve Tijmans gelegen in den gerigte van Kedingen boerschap Markulo met 

sijn lusten en lasten, raad en onraad. Den eersten comparant hem en sijne erfgenamen en den tweeden 

comparant en desselfs heeren principalen en vrouw principalinne bij deesen met derselver erfgenamen 

daarvan ontervende ende den kooper met de sijne daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om 

deesen erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waaren voor alle evictie en 

opsprake als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oorconde heb ik gesubst. verwalter richter voorn. deese 

neffens comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 11 may 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joost Croon en Mighiel Evertink persoonlijk 

gecompareerd en erschenen sijn Tonis Tijmans (Kloeken) ende desselfs huisvrouw Derkjen Tijmans 

marito tutore tot Markulo wonende. De welke bekenden ende verklaarden van weegens opgenomen en bij 

haar comparanten te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Anna Pauwlina 



Jordens weduwe van wijlen mr. Adam Vijfhuis in leven lidt der gesworen gemeente der stad Deventer 

scholtus en ontfanger van Colmschate, een capitale summa van sestien honderd caroly gld ad 20 

stuivers het stuk, segge f 1600. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en willen 

verrenten tegens drie diergelijke guldens van ieder honderd waarvan het eerste jaar interesse sal 

verschenen wesen op den 1 mey 1769 en soo continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en 

aflosse toe. De welke aan wedersijden sal moogen vrij staan mits de opsage daarvan gedaan worde ½ jaar 

voor de jaarlijkse verschijnsdag. Als wanneer voorschr. capitaal met die dan ten agteren sijnde interes in 

een onverdeelde summa in goeden groven gangbaren Hollandsen silver gelde wigtige Hollandse ducaten 

halve of heele rijders aan handen van de renthefferse ofte haare erfgenamen sal moeten worden erlegt en 

gerestitueert. Voor welke capitale summa en daar op te verlopene interes comparanten verbinden haare 

persoonen en goederen, gerede en ongerede en geene uytgesondert en wel tot een speciaal hypotheecq en 

gerigtelijk onderpand stellende 1. een stuk land agter Tiemans blik naast Brinkers land, 2. Tijmans 

Gijselkamp gelegen in de Winterkampen, 3. de Knoef gelegen naast Stegemans land, 4. den Braamakker 

naast Siggers land, 5. den gaarden met de Kleyne maat in het Nieuwe broek kragtens het regt in de markte 

soo als hetselve Tijmans voor desen gehad heeft. Ten einde den renthefferse ofte desselver erfgenamen sig 

hier aan ten allen tijden kost en schadeloos, soo van capitaal als interes, sullen kunnen en mogen verhalen. 

Renuntierende sij comparanten ten dien einde van alle exeptien en privilegien rechtens deesen eenigsints 

contrarierende ende in specie van de exeptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oorconde heb ik 

richter voorn. deese neffens comparanten eigenhandig getekent, gehandmerkt en gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 19 mey 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joost Croon en Mighiel Evertink persoonlijk 

gecompareerd en erschenen sijn Hendrik Berentsen ende desselfs huisvrouw Hermina Breukink 

marito tutore tot Markulo wonende. Bekennende genegotieert en ter lheen ontfangen te hebben van de 

weduwe van Derk ten Hengel en erfgenamen een capitale summa van f 1600 caroly gulden ad 20 st. 

het stuk, hersegge sestien honderd gld. Belovende de comparanten dit capitaal jaarlijks en dus alle jaren te 

sullen en willen verrenten tegens 5 diergelijke guldens van het honderd. Waarvan de eerste jaar interes sal 

verschenen weesen op den 1 mey 1769 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en 

aflosse toe. De welke aan wedersijden sal moogen vrij staan mits de opsage daar van gedaan worde een ½ 

jaar voor de jaarlijkse verschijndag. Als wanneer voorschr. capitaal met die als dan ten agteren sijnde 

interes in goeden groven Hollandsen silveren gelde wigtige Hollandse ducaten halve of heele rijders aan 

handen van de renthefferse ofte derselver erfgenamen sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor 

welke capitale summa en daarop te verlopene interes comparanten verbinden haare persoonen en 

goederen, gerede en ongerede en geene uytgesondert en wel tot een speciaal hyptheecq en gerigtelijk 

onderpand stellende een stuk saayland het Tijmans blik genaamt gelegen onder Marculo gerigts 

Kedingen en onlangs door comparanten uyt het erve Tijmans aangekogt en op den 11 mey deses jaars 

1768 aan comparanten gecedeert, getransporteert en overgedragen teste prothocolle nr 6 fol 230 en 231. 

Verbindende ende latende sig nog daar en booven en tot borge in solidum en ten principale soo als blijkt 

door comparanten eigenhanden onderteekeninge en zegeling ter securiteit van de renthefferse ofte 

derselver erfgenamen Berent Dieking, Garrit Siggers en Derk Oovink aan welker persoonen en goederen 

in val dat die den rentgeeveren sig misbetalinge niet sufficient genoeg waaren sij renthefferse ofte 

derselver erven sig daar aan ook, soo van capitaal als interes, kost en schadeloos sullen kunnen en moogen 

verhalen. Renuntierende sij comparanten gesamentlijk ten dien einde soo als uyt desselfs eigenhandig 

ondertekening en zegeling blijkt van alle exeptien en privilegien regtens deesen eenigsints contrarierende 

ende in specie van de exeptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oorconde heb ik rigter voorn. 

deese neffens comparanten gesamentlijk eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 27 mey 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 



en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joost Croon en Derk Hendrik Gorkink 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen zijn Jan Hobbelink en de desselfs huisvrouw Fenneken 

Trukes marito tutore tot Markulo wonende. De welke bekenden ende verklaarden van weegens 

opgenomen en bij haar comparanten te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te 

weesen aan Adam Jabbingaa ende desselfs huisvrouw Elsken ter Beek een capitale summa van sestig 

caroly gld ad 20 stuiver het stuk, hersegge f 60. Met belofte om deese 60 gld jaarlijks en dus alle jaaren te 

sullen en willen verrenten met 2 diergelijke guldens waarvan het eerste jaar interes sal verschenen weesen 

op den 1 mey 1769 en soo continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. De welke 

van wedersijden sal mogen vrij staan mits de opsage daar van gedaan worde een ½ jaar voor de jaarlijkse 

verschijnsdag. Als wanneer voorschr. capitaal met die dan ten agteren sijnde interes in een onverdeelde 

summa aan handen van den renthefferen ofte derselver erfgenamen sal moeten worden erlegt en 

gerestitueert. Voor welke capitale summa en daar op te verlopen interes comparanten verbonden haare 

persoonenen goederen, gerede en ongerede en geene uytgesondert en wel tot een speciaal hypotheecq en 

gerigtelijk onderpand stellende haar comparanten eigendoemelijke huis en hoff beswaart met eenen 

uytgank jaarlijks van 24 suiver aan den markenrichter van Markulo tusschen de huisen van Derk Strieck 

en Hendrikus Weddelink gelegen met desselfs paarden en beesten neffens den gehelene inboedel des 

huisses. Ten einde den rentheffer ofte derselver erfgenamen sig hier aan ten allen tijden kost en 

schadeloos, soo van capitaal als interes, sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntieerende sij 

comparanten ten dien einde van alle exeptien en privilegien regtens deesen eenigsints contrarierende ende 

in specie van de exeptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oorconde heb ik richter voorn. deese 

neffens Joost Croon die daartoe in juditio versogt is eigenhandig getekent en comparanten geen zegel 

gebruikende heb ik voor haar en mijn gesegelt. 

Actum Markulo den 2 juny 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joost Croon en Mighiel Evertink persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is Harmen Meenderink. Welke bekende ende verklaarde voor hem en 

sijne erfgenamen in eenen vasten en onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben in gevolge coopbrief 

in dato den 3 juny deses afgelopenen jaars 1767 daarvan opgerigt aan Jan Oongs en Willemken 

Meenderink eheluyden, desselfs eigendoemlijken kampjen hooyland genaamt den Leuink kamp 

kennelijk gelegen naast den Hiddink kamp westens van Elkink land oostwaards gelegen, gelijk mede nog 

een schepel gaardenland genaamt den Bergs kamp mede kennelijk oostwaards aan Jan Lomans land en 

westwaars aan Meenderinks land gaarden gelegen; met nog een halve tiende uyt het kerkenland 

gehorende onder de kerke van Marculo. Welke alle onder deesen weledele gerigte van Kedingen is 

liggende en dat alles voor de summa van f 1035 caroly gld ad 20 stuiver het stuk, segge duisent vijf en 

dertig gl. De welke den verkoper bekent den laatsten met den eersten cooppenning volkomen en te danke 

ontfangen te hebben als mede verklaart dat gemelde perceelen landen sijn vrij en allodiaal en sonder eenig 

beswaar als de tinden gaande uyt den Leuink kamp en de heeren en boerschap lasten daarop staande. 

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

genoemde verkogte percelen bij deesen in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulks 

doende in en mits deesen, en dat aan ende ten erflijken profijte van voorn. coperen ende haare 

erfgenamen. Comparant hem en sijne erfgenamen daarvan ontervende ende den koperen ende derselver 

erfgenamen daar wederom aanervende bij deesen. Met belofte om deese erfcoop, cessie en transport ten 

allen tijden te sullen staan wagten en waaren voor alle evictie en opsprake als erfcoops regt is. S.A.L. In 

waarheids oorconde heb ik rigter voorn. deese neffens Joost Croon die daartoe in juditio versogt is 

eigenhandig getekent en comparant geen segel gebruikende heb ik voor hem en mijn gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 11 juny 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 



en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren W.H. van Hoevell en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen zijn Klaas Wennink en de desselfs huisvrouw Maria Wennink marito 

tutore in Stokkum woonende. De welke bekenden ende verklaarden in eenen vasten en 

onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben in gevolge coopbrief in dato den 5 november 1747 aan Jan 

Oovink ende desselfs huisvrouw Derkje ter Look een scheeven hoek gront genaamt het Megens slag 

liggende in groengrond in het Daelwijker slag in de Harker gemeente voor een capitale summa van 

honderd vijf en tagentig caroly gld, segge f 185. Van welken laatsten soo als eersten cooppenning sij 

comparanten verklaaren ten vollen ende te danke te sijn voldaan en betaalt. Oversulks comparanten niet 

alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook verkogte stukje groengrond bij 

deesen in optima juris forma cedeert, transporteert ende overdraagt, sulks doende in en mits deesen, en dat 

aan ende ten erflijken profijte van voorn. coperen ende haare erfgenamen. Comparant haar ende haare 

erfgenamen bij deesen daarvan ontervende ende den koper met de sijne daar wederom aanervende bij 

deesen. Met belofte om deese erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waaren 

voor alle evictie en opsprake als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oorconde heb ik rigter voorn. deese 

neffens comparanten eigenhandig getekent, gehandmerkt en gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 22 juny 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Jan Hendrik Nijland en Joost Croon 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen zijn Aaltjen ten Bos weduwe Snellink, in deesen geassisteert 

met Roeloff Fruwink, ende desselfs soon Wolter Snellink in Stokkum woonende. De welke bekenden 

ende verklaarden van weegens opgenomen en bij haar comparanten te danke ontfangen penningen opregt 

en deugdelijk schuldig te sijn aan de eedele Francois de Wolf ende desselfs huisvrouw Aleida Dumbar 

en verdere erven een capitale summa van honderd vijf en seventig caroly gulden ad 20 stuiver het stuk, 

hersegge f 175. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en willen verrenten tegens 

4 gld van het honderd, dog den interes binnen 6 weeken naa de jaarlijkse verschijnsdag betalende als dan 3 

gld en 15 stuiver. Sal het eerste jaar interes verschenen weesen op den 21 juny 1769 en soo continueren 

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

mits de opsage daarvan gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse verschijndag. Als wanneer voorschr. 

capitaal met die dan ten agteren sijnde interes in een onverdeelde summa in goeden groven gangbaren 

Hollandsen silveren gelde wigtige Hollandse ducaten halve of heele rijders aan handen van de 

renthefferen ofte derselver erfgenamen sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor welker capitale 

summa en daarop te verlopene interes comparanten verbinden haare personen en goederen, gerede en 

ongerede goederen en geene uitgesondert en wel tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand 

stellende haar eigendoemelijke hooyland het Meeken genaamt groot 3 dagwerk gelegen tusschen 

Roeloff Kloosters en Jan Hesselink sijn maate in het Stokkumerbroek. Ten einde de renthefferen ofte 

derselver erfgenamen haar daar aan ten allen tijden kost en schadeloos, soo van capitaal als interes, sullen 

kunnen en mogen verhalen. Renuntierende sij comparanten ten dien einde van alle exeptien en privilegien 

regtens deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exeptie van ongetelden gelde. S.A.L. In 

waarheids oorconde heb ik rigter voorn. deese neffens comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 27 juny 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren W.H. van Hoevell en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen zijn Jan Niesink ende desselfs huisvrouw Jenneken Weerds marito 

tutore in Elsen woonende. De welke bekenden ende verklaarden in gevolge coopbrief in dato den 9 

february 1759 daarvan opgerigt in eenen vasten en onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben aan 

Beerent Oovink ende desselfs erfgenamen 1. de schoppe met 2 stukke land in den gaarden en de 



bepalinge soo als het den kooperen aangeweesen in den gaarden van den hoek van die schoppe en dat regt 

op de put aan en soo als die vandaar door gaat, 2. den Kleinen kamp uit Zendink stukke, 3. het Middel 

stukke, 4. het Nieuwe land, 5. het Hooi slag gelegen aan Kouvers maate. Moetende in gevolge 

bovengemelde koopbrief de kopers de verkopers 1/3 part van alle lasten afneemen. Sijnde dat genoemde 

land lheen en thiendvrij, sijnde alle verdere heeren lusten en lasten, regt en geregtigheid, voor rekeninge 

van de kopers. Sijnde dit alles bovengenoemd aan gemelde koopers verkogt voor de summa van een 

duisend caroly gld ad 20 stuiver het stuk, hersegge f 1000 vrij gelt en sijnde dit alles gelegen in de 

boerschap Elsen gerigts Kedingen. Van welke laatsten soo als eersten cooppenning sij comparanten 

verklaren ten vollen ende te danke te sijn voldaan en betaalt. Oversulks comparanten niet alleen wegens de 

gelibelleerde cooppenningen bij deesen ten vollen quiteren maar ook verkogte percelen en landerijen bij 

deesen in optima juris forma cedeert, transporteert en overdraagt, sulks doende in en mits deesen, dat aan 

ende ten erflijken profijte van voorn. coper en derselver erfgenamen. Comparanten haar ende haare 

erfgenamen bij deesen daarvan ontervende ende den koper met de sijne daar wederom aanervende bij 

deesen. Met belofte om deesen erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en 

waaren voor alle evictie en opsprake als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oorconde heb ik rigter 

voorn. deese neffens Joost Croon die daartoe in juditio versogt is eigenhandig getekent en comparanten 

geen zegel gebruikende heb ik voor haar en mijn gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 27 juny 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Mighiel Evertink en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is Jan Stoevelman mede de rato kaverende voor desselfs zieke en 

absente huisvrouw Aaltjen Stoevelman marito tutore in Harke woonende. De welke bekenden ende 

verklaarden van weegens opgenomen en in goeden gangbaren Hollandsen gelde ontfangen penningen 

opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan desselfs schoonzoon Jan Bres ende desselfs huisvrouw 

Jenneken Stoevelman een capitale summa van elf hondert agt en seventig caroly gld ad 20 stuiver het 

stuk, hersegge f 1178. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en willen verrenten 

tegens drie diergelijke guldens van het honderd. Waarvan het eerste jaar interes sal verschenen weesen op 

den 1 maart 1770 mits boovengemelde sieke huisvrouw van Jan noch tot mey 1769 bij desselfs 

schoonvader in huis blijft. Dog soo deselve voor die tijd vandaar quam te vertrekken sal het eerste jaar 

interes vervallen op den 1 november 1769 en soo continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie 

en aflosse toe. De welke aan wedersijden sal mogen vrij staan mits de opsage daar van gedaan worde een 

half jaar voor de verthoonde verschijnsdag. Als wanneer voorschr. capitaal met die als dan ten agteren 

sijnde interes in een onverdeelde summa in goeden groven gangbaren Hollandsen silveren gelde wigtige 

Hollandse ducaten halve of heele rijders aan handen van de renthefferen ofte derselver erfgenamen 

moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor welker capitale summa en daarop te verlopene interes 

comparanten verbinden haare personen, goederen, gerede en ongerede en geene uytgesondert en wel tot 

een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand stellende een kamp bouwland groot 10 schepel 

gesaay gelegen tusschen Boesink land en nog comparanten eigen 2 dagwerken hooyland die hier neffens 

ook mede verbonden en verhypothequeert wordt neffens het huis door comparanten selfs bewoont. Ten 

einde de renthefferen en derselver erfgenamen haar daar aan ten allen tijden kost en schadeloos, soo van 

capitaal als interes, sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende sij comparanten ten dien einde van 

alle exeptien en privilegien regtens deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exeptie van 

ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oorconde heb ik rigter voorn. deese neffens Joost Croon die daartoe 

in juditio versogt is eigenhandig getekent en comparanten geen zegel gebruikende heb ik voor haar en 

mijn gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 1 july 1768. 

 

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

kragt deses dat voor mij en assessoren de welke waren Berent ten Zijthoff en Derk Masman persoonlijk 



gecompareerd ende erschenen zijn de HWGeb Heer en Vrouw van der Capellen Heer en Vrouw van 

den Grimberg geb. Bentink. De welke hebben verklaart in gevolge koopbrief in dato den 10 december 

1767 daarvan opgerigt in de beste en bestendigste firma regtens te hebben verkogt aan Jan Mentink en 

Christina Mentink eheluiden en verdere erfgenamen haar comparanten eigendoemelijke en 

toebehorende vierde part van de soogenaamde Hiddink, Lovelink en Wigmans broeken onder 

Markulo gelegen in manieren en in deselfde bepalinge als sij Heer en Vrouw verkoperen gemelde vierde 

part van voorn. broeken in eigendom beseten hebben met sijn lusten en lasten, regt en geregtigheden; en 

sulks voor de summa van twee duisend en tien guldens ad 20 stuiver het stuk, hersegge f 2010. Van 

welke laatsten als eersten cooppenningen sij comparanten verklaren ten vollen ende te danke te sijn 

voldaan en betaalt. Oversulks comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen bij deesen 

ten vollen quiteren maar ook verkogte Hiddink, Lovelink en Wigmans broeken bij deesen in optima juris 

forma cedeeren, transporteren en overdragen, sulks doende in en mits deesen, en dat aan ende ten erflijken 

profijte van voorn. coperen ende derselver erfgenamen. Comparanten haar ende haare erfgenamen bij 

deesen daarvan ontervende ende den koperen met de hare daar wederom aanervende bij deesen. Met 

beloften om deesen erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waaren voor alle 

evictie en opsprake als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oorkonde heb ik verwalter richter voorn. 

deese neffens de Heer en Vrouw comparant en comparantinne eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 9 july 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Mighiel Evertink en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen zijn Grades ten Dam ende desselfs huisvrouw Aaltjen ter Borg marito 

tutore tot Markulo woonende. De welke bekenden ende verklaarden ingevolge koopbrief in dato den 19 

mey 1768 daarvan opgerigt in eenen vasten en onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben aan Arend 

Vaarenhorst en sijn huisvrouw Hendrine Gorkink het soogenaamde Keppels slag met die eene seide 

aan Heilersig sijn land zuydwaars en de andere sijde langens Arend Jurriaan Gorkink sijn land naast ... 

met het eene einde aan de ... landen westwaars en met het andere ende aan den Abbesluit oostwaards den 

selven weg van deese verkofte landen gaande oover het land van Arend Jurriaan Gorkink onder Markel 

gerigts Kedingen, sijnde vrij en allodiaal uytgenomen die heeren lasten daarop staande. En dat voor een 

summa van ses honderd en tagentig caroly gld vrij geld, segge f 680 en den vijftigsten penning en 

overdragt sijn tot kopers lasten. De welke laatsten soo als eersten cooppenning sij comparanten verklaaren 

ten vollen ende te danke te sijn voldaan en betaalt. Oversulks de gelibelleerde cooppenningen bij deesen 

ten vollen quitere maar ook verkogte stuk hooyland bij deesen in optima juris forma cederen, 

transporteren ende overdragen, sulks doende in en mits desen, dat aan ende ten erflijken profijte van 

voorn. coperen ende haare erfgenamen. Comparanten haar ende haare erfgenamen bij deesen daarvan 

ontervende ende de koperen met de haare daar wederom aanervende bij deesen. Met belofte om deesen 

erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waaren voor alle evictie en opsprake 

als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oorkonde heb ik richter voorn. deese neffens comparanten 

getekent, gehandmerkt en gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 16 july 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Mighiel Evertink en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen zijn Arend Varenhorst ende desselfs huisvrouw Berendina (nb moet zijn 

Hendrine) Gorkink marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaarden van 

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

schuldig te sijn aan de heer Lambertus Bastiaans senior een capitale summa van f 1000 caroly gld ad 

20 st het stuk, segge duisend gld. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en willen 

verrenten tegens 3 gld en 15 stuiver van het 100 mits dese ende de interes binnen 3 maanden naa de 



verschijnsdag betaald word alsdan sal kunnen volstaan met 3 gld en 5 stuiver van elk honderd. Waarvan 

de eerste jaar interes sal verschenen weesen op Jacoby 1769 en soo continueeren van jaar tot jaar tot de 

dadelijke restitutie en aflosse toe. De welke aan wedersijden sal mogen vrij staan mits de opsage daarvan 

gedaan worde voor de jaarlijkse verschijnsdag. Als wanneer voorschr. capitaal met die als dan ten agteren 

sijnde interes in een onverdeelde summa in goeden groven gangbaren Hollandsen silveren gelde wigtige 

Hollandse ducaten halve of heele rijders aan handen van den rentheffer ofte sijn erven binnen Deventer sal 

moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor welke capitale summa en daarop te verlopene interes 

comparanten verbinden haare personen en goederen, gerede en ongerede en geene uytgesondert en wel tot 

een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand stellende het Keppels slag soo als sij comparanten het 

van Gerhardus ten Dam voor een summa van 680 gld hebben aangekogt en op den 16 july deses jaars 

1768 aan comparanten is gecedeerd, getransporteerd en overgedragen ten prothocollo nr 6 fol. 263 en 264 

en nog 2 mudde saayland in den Markelschen esch gelegen tusschen Jan Lodeweges en Garrit Kistemaker 

en een stuk weideland of groengrond in den Koekoek gelegen naast de gemeente en Berent Diekink. Ten 

einde den rentheffer ofte sijnde erfgenamen sig hier aan ten allen tijden koste en schadeloos, soo van 

capitaal als interes, sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntieerende sij comparanten ten dien einde van 

alle exeptien en privilegien regtens deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exeptie van 

ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oorconde heb ik rigter voorn. deese neffens comparanten 

eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 16 july 1768. 

 

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

kragt deses dat voor mij en assessoren de welke waren Derk Bruins en Christiaan ten Zijthoff persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen zijn Lambert Plasman ende desselfs huisvrouw Aaltjen Hoestink marito 

tutore in de boerschap Harke wonende. De welke bekenden ende verklaarden ingevolge koopbrief in dato 

den 23 july 1768 opgerigt aan den weledelen heer J.H. van der Wijck en ehevrouw M.M. van der 

Wijck geboren Brouwer Heer en Vrouw van Stoevelaar voor eene summa van twee honderd en vijftig 

caroly gld, segge f 250, verkogt te hebben haar eigendoemelijke vrije en onbelaste stuk hooyland het 

Effink slag genaamt gelegen in Stokkumerbroek in de Visscherijse of Reigers slaegen aan de 

Messelerdam bij Leeftink slag een dagwerk groot, wordende omgehooyt met de nieuwe meyer in Stokkum 

met alle desselfs lusten en lasten, regt en geregtigheden soo en in diervoegen als hij verkoper selve bij 

maagscheidinge in dato den 26 mey 1725 in eigendom heeft verkregen. Sijnde onbeswaart van alle extra 

ordinaire lasten, alles ingevolge daarvan opgerigte koopbrief quo relatio. Van welke cooppenningen de 

comparanten bekennen ten vollen ende te danke voldaan en betaalt te weesen. Oversulks comparanten niet 

alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deeden quiteren, maar ook de verkogte percelen 

bij deesen in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen, sulx doende in en mits deesen, en 

dat aan ende ten erflijken profijte van voorn. Heer en Vrouw en derselver erven comparanten haar en 

hunne erfgenamen daar van ontervende ende den heer koper en vrouw en derselver erfgenamen daar 

wederom aanervende bij deesen. Met beloften om deesen erfcoop ten allen tijden te sullen staan wagten en 

waaren voor alle evictie en opsprake als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirkonde heb ik verwalter 

richter voorn. deese neffens proc. J.B. Auffemorth die daartoe van comparanten in juditio specialiter is 

gequalificeert om voor haar te tekenen en te zegelen, getekend en gesegelt. 

Actum Goor den 23 julius 1768. 

 

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

kragt deses dat voor mij en assessoren de welke waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen zijn Garrit Janssen Haarman en desselfs huisvrouw Hilleken Nijland 

marito tutore bouwlieden op het erve Vrielink in Harke gelegen. De welke bekenden ende verklaarden 

wegens opgenomen en in goeden gangbaaren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk 

schuldig te sijn aan de ed. Beerent ten Zijthof en huisvrouw Johanna ter Weele en derselver erven 

een capitale summa van honderd vijf en negentig caroly guldens, segge f 195. De welke sij belooven 

des jaarlijks te sullen en willen verrenten met ses diergelijke guldens. Waarvan de eerste jaar interesse sal 



verschenen weesen als heeden over een jaar en soo vervolglijk van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie 

en aflosse toe; dog blijven de opdage een half jaar voor den verschijnsdag aan wedersijden gereserveerd. 

Als wanneer voorschr. capitaal met die als dan ten agteren zijnde interesse in een onverdeelde summa aan 

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

capitale summa en daarop te verlopene interessen comparanten verbinden hunne personen, gerede en 

ongerede goederen geene uytgesondert en wel in specie daar voor tot een gerigtelijk hypotheeq of 

onderpand stellende twee stukken land ongeveer groot 2 mudde gesaay de Groote en Kleine Bree 

genaamd in den Harker esch gelegen. Waar aan de renthefferen of derselver erfgenamen sig ten allen 

tijden, soo van capitaal als interesse, kost en schadeloos sullen kunnen en moogen verhalen. 

Renuntierende de comparanten ten dien einde van alle exeptien en privilegien regtens deese eenigsints 

contrarierende en wel in specie van de exeptie van numerata pecunia. S.A.L. In waarheids oirkonde hebbe 

ik verwalter richter voorn. deese neffens de comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 18 august 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassau als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Jan Jurrien Lints en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is Berent Niesink (Ovink) weduwnaar van wijlen Janna Luikes 

(Oolbekkink) in de boerschap Elsen wonende. De welke bekende ende verklaarde van wegens opgenomen 

en in goeden gangbaaren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan 

M.G. van Doornink wed. Jordens een capitale summa van 1000 carolus guldens, segge duisend gld. 

Met belofte om dit capitaal jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en willen verrenten tegens drie en een 

halve gulden van het honderd; gemelde interes later dan een half jaar naa de verschijnsdag betaalende als 

dan 4 gld van het honderd en mits daar en boven nog aan handen van de renthefferse te besorgen een paar 

jonge hoenders van het gehele capitaal jaarlijks. Waarvan het eerste jaar interes sal verschenen weesen op 

Martiny 1768 en soo continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. De welke aan 

wedersijden sal mogen vrij staan mits de opsage daarvan gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse 

verschijndag dog als wanneer voorschr. capitaal met die als dan ten agteren sijnde interes in een 

onverdeelde summa in goeden groven gangbaren Hollandsen silveren gelde wigtige Hollandsen ducaten 

halve of heele rijders aan handen van de renthefferse ofte haare erfgenamen sal moeten worden erlegt en 

gerestitueerd. Voor welker capitale summa en daarop te verlopene interes comparant verbind sijn persoon 

en goed, gerede en ongerede en geene uytgesondert en wel tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk 

onderpand stellende hem comparants huis, hooy en bouwland soo als hij selve aangekogt heeft. Ten 

einde de renthefferse ofte haare erfgenamen haar daar aan ten allen tijden kost en schadeloos, soo van 

capitaal als interes, sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntieerende hij comparant ten dien einde van 

alle exeptien en privilegien regtens deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exeptie van 

ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oorkonde heb ik richter voorn. deese neffens Joost Croon die 

daartoe in juditio versogt is eigenhandig getekent en comparant geen zegel gebruikende heb ik voor hem 

en mijn gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 30 aug. 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Jan Jurrien Lints en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen zijn Willem Kusbelt (Closters) ende desselfs huisvrouw Janna Kusbelt 

marito tutore in de boerschap Beusbergen woonende. De welke bekenden ende verklaarden van weegens 

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

schuldig te zijn aan de heer Jacobus Everwijn predicant tot Holten en sijn erfgenamen een capitale 

summa van vijf hondert en vijftig gulden, segge f 550. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en dus alle 

jaren te sullen en willen verrenten tegens 3 en een halve gld van het hondert, dog den interes binnen 3 

maanden naa den verschijnsdag betalende als dan 3 diergelijke guldens van het hondert. Waarvan het 



eerste jaar interes sal verschenen weesen op den 10 september 1769 en soo continueeren van jaar tot jaar 

tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. De welke aan wedersijden sal moogen vrij staan mits de opsage 

daar van gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse verschijnsdag. Als wanneer voorschr. capitaal met 

die als dan ten agteren sijnde interes in een onverdeelde summa aan handen van den rentheffer ofte sijne 

erfgenaamen sal moeten worden erlegt ende gerestitueert. Voor welker capitale summa en daarop te 

verlopene interes comparanten verbinden hare personen en goederen, gerede en ongerede en geene 

uytgesondert en wel tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand stellende 1. het stuk lants 

tusschen Plas Garrit en Trunks land gelegen, 2. het Lange stukke gelegen aan Dochorens land en aan de 

andere sijde aan Oongs land, 3. het Apengoor tusschen Lubbers en Sligt Derk sijn hooyland gelegen. Ten 

einde den rentheffer ofte sijne erfgenamen zig hier aan ten allen tijden kost en schadeloos, soo van 

capitaal als interes, sullen kunnen en moogen verhalen. Renuntieerende sij comparanten ten dien einde 

van alle exeptien en privilegien regtens deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exeptie van 

ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik richter voorn. deese neffens comparanten 

eigenhandig geteekent en gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 8 september 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Jan Jurrien Lints en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Vleerhoff ende desselfs husvrouw Engele Ebbekink marito 

tutore in de boerschap Oelde woonende. De welke bekenden ende verklaarden in eenen vasten en 

onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben aan Jan Ebbekink en sijn erfgenamen 1. het huis sijnde 

vrij en allodiaal exempt heeren lasten gelegen in Marculo tusschen Weevers en Jabbinga, 2. een gaarden 

groot ongeveer 4 schepel gelegen aan Weevers land, 3. een kamp land groot ongeveer 6 schepel gelegen 

in Stokkum tusschen Brinkers en Harmen Montenij sijn land, sijnde vrij en allodiaal exempt heeren lasten 

en wel voor een summa van 818 gulden, segge agt hondert agtien gulden. Van welken laatsten soo als 

eersten cooppenning sij comparanten verklaren ten vollen ende te danke te sijn voldaan en betaalt. 

Oversulks comparanten niet alleen weegens de gelibelleerde cooppenningen bij deesen ten vollen quiteren 

maar ook verkogte parceelen bij deesen in optima juris forma cedeeren, transporteren en overdragen, sulks 

doende in en mits deesen, en dat aan ende ten erflijken profijte van voorn. coper en sijn erfgenamen. 

Comparanten haar ende haare erfgenaamen bij deesen daarvan ontervende ende den kooper met de sijne 

daar wederom aanervende bij deesen. Met belofte om deesen erfcoop, cessie en transport ten allen tijden 

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

oirconde heb ik richter voorn. deese neffens comparanten eigenhandig geteekent en geseegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 9 september 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Jan Jurrien Lints en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen zijn Jan Niesink ende desselfs huisvrouw Jenneken Weerds marito 

tutore in de boerschap Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaarden van weegens opgenomen en 

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

M.G. van Doornink weduwe Jordens een capitale summa van twaalf honderd caroly gld, segge 1200 

gulden, van 20 stuivers het stuk. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en willen 

verrenten tegens 3 en een halve gulden van het hondert, dog gemelde interes later dan een half jaar na de 

verschijnsdag betalende als dan 4 gld van het hondert jaarlijks, mits een voer turf jaarlijks na de stad te 

brengen; moetende de turf van Nijland zijn. En sal het eerste jaar interes verschenen weesen op Martiny 

1769 en soo continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. De welke aan 

wedersijden sal mogen vrij staan mits de opsage daarvan gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse 

verschijndag, dog als wanneer voorschr. capitaal met die als dan ten agteren sijnde interes in een 

onverdeelde summa in goeden groven gangbaren Hollandsen silveren gelde wigtige Hollandse ducaten 



halve of heele rijders aan handen van de renthefferse ofte haare erfgenamen sal moeten worden erlegt 

ende gerestitueerd. Voor welker capitale summa en de daarop te verlopene interes comparanten verbinden 

haar persoonen en goederen gerede en ongerede en geene uytgesondert en wel tot een speciaal hypotheecq 

en gerigtelijk onderpand stellende haar comparanten eigendoemelijke gaarden en huis, hooy en 

bouwland geene van dien uytgesondert. Ten einde de renthefferse ofte haare erfgenamen sig hier aan ten 

allen tijden kost en schadeloos, soo van capitaal als interes, sullen kunnen en mogen verhalen. 

Renuntieerende sij comparanten ten dien einde van alle exeptien en privilegien regtens deesen eenigsints 

contrarierende ende in specie van de exeptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik 

richter voorn. deese neffens Joost Croon die daartoe in juditio versogt is eigenhandig getekent en 

comparanten geen zegel gebruikende heb ik voor haar en mijn gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 3 november 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joan Jurrien Lints en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen zijn Derk Hendrik Gorkink ende desselfs huisvrouw Hermina Heilersig 

marito tutore in de boerschap Marculo wonende. De welke bekenden ende verklaarden in eene vasten en 

onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben aan Jan Klein Ikkink en sijne erfgenamen een stukjen 

hooyland gelegen in het Markelerbroek, aan het eene ende aan Leusmans maate en met den anderen 

einde langens de Schipbeek gaande; de weg van Leusman om het hooy te halen door gemelde land en dat 

het gemelde land niet betimmert moge worden en wel voor een summa van agt honderd gulden, segge f 

800 gld, ad 20 stuiver het stuk. Van welken laatsten soo als eersten cooppenning sij comparanten 

verklaren ten vollen ende te danke te zijn voldaan en betaalt. Oversulks comparanten niet alleen wegens 

de gelibelleerde cooppenningen bij deesen ten vollen quiteert maar ook verkogte stukjen hooyland in 

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

erflijken profijte van voorn. coper en sijn erfgenamen. Comparanten haar ende haare erfgenamen bij desen 

daarvan ontervende ende den kooper met de sijne daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om 

desen erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waaren voor alle evictie en 

opsprake als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik richter voorn. deese neffens de 

comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 4 november 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joan Jurrien Lints en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen zijn Albert Peterman en Jan Leppink als mombaar over de onmondige 

kinderen van hem Albert Peterman (Fruwink) bij wijlen sijn huisvrouw Geesken Kuipers in echt 

geteelt en heeft den laatsten met toestemming van den HWGestr Heer Baron van Heyden Heere van 

Ootmarssum Landtdroste van Twente in qualiteit als voogt en mombaar hierboven vermeld, neffens den 

eersten comparant bekent ende verklaart van weegens opgenomen en in goeden gangbaren Hollandsen 

gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Roeloff Peuschers ende sijn 

huisvrouw Garritjen Onlandes een capitale summa van drie hondert caroly gld, seg f 300, ad 20 

stuiver het stuk. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en dus alle jaren ten sullen en willen verrenten tegens 

drie diergelijke guldens van het hondert, dog den interes op den verschijnsdag niet betalende als dan 3 gld 

en 5 stuiver van het hondert. Waarvan het eerste jaar interes sal verschenen weesen op den 5 november 

1769 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. De welke aan 

wedersijden sal vrij staan mits de opsage daar van gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse 

verschijnsdag, dog den interes verliepende tot 25 gulden omdat deselve weer verrent wordende. Als 

wanneer voorschr. capitaal met die als dan ten agteren sijnde interes in een onverdeelde summa aan 

handen van de renthefferen ofte haar erfgenamen sal moeten worden erlegt ende gerestitueert. Voor welke 

capitale summa en daarop te verlopene interes comparanten verbinden haere personen en goederen, gerede 



en ongerede en geene uytgesondert en wel tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand 

stellende een seker stukke saayland van het erve Snellink aangekogt en groot ongeveer 6 schepel land 

gelegen aan de eene sijde langes de gemene wegh die door het Loo gaat bij den Vennekes kamp en aan de 

andere sijde liggende langes Lubbers land en Hilbers land. Ten einde de renthefferen ofte haare 

erfgenamen sig daar aan ten allen tijden kost en schadeloos, soo van capitaal als interes, sullen kunnen en 

mogen verhalen. Renuntierende sij comparanten ten dien einde van alle exeptien en privilegien regtens 

desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exeptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids 

oirconde heb ik richter voorn. deese neffens Joost Croon die daartoe in juditio versogt is eigenhandig 

getekent en comparanten geen zegel gebruikende heb ik voor hen en mijn gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 4 november 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joan Jurrien Lints en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Jan Vruwink ende desselfs huisvrouw Fenneken Beltman marito 

tutore op erve Beltman in Stokkum wonende. De welke bekenden ende verklaarden van weegens 

opgenomen en bij haar te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan den 

weledelen heer Fransis de Wolff ende desselfs eheliefste Aleida Dumbar een capitale summa van 

twee hondert caroly gulden ad 20 stuiver het stuk, segge f 200. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en 

dus alle jaaren te sullen en willen verrenten tegens 4 diergelijke guldens van het hondert, dog gemelde 

interes binnen de 8 weeken na den verschijnsdag betalende als dan sullen kunnen volstaan met 3 gld en 15 

stuiver van het hondert. Waarvan het eerste jaar interes sal verschenen wesen op den 16 november 1769 

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

mogen vrij staan mits de opsage daarvan gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse verschijndag. Als 

wanneer voorschr. capitaal met die alsdan ten agteren zijnde interes in een onverdeelde summa aan 

handen van de renthefferen ofte haare erfgenamen sal moeten worden erlegt ende gerestitueert. Voor 

welker capitale summa en daarop te verlopene interes comparanten verbinden haare personen en 

goederen, gerede en ongerede en gene uytgesondert en wel tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk 

onderpand stellende haar comparanten eigendoemelijke catersteede den Belt genaamt naast de 

catersteede Schreurs kennelijk in de buurschap Stokkum gelegen. Ten welken einde de renthefferen of 

haare erfgenamen sig daar aan ten allen tijden, soo van capitaal als interes, kost en schadeloos sullen 

kunnen en mogen verhalen. Renuntierende sij comparanten ten dien einde van alle exeptien en privilegien 

regtens desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exeptie van ongetelden gelde. S.A.L. In 

waarheids oirconde heb ik richter voorn. deese neffens Joost Croon die daartoe in juditio versogt is 

eigenhandig getekent en comparanten geen zegel gebruikende heb ik voor haar en mijn gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 15 november 1768. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waaren J.H. Jalink en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen zijn Jan Swoferink (Weerts) en sijn huisvrouw Diena Swoferink marito 

tutore in Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaarden in eenen vasten en onwederroepelijken 

erfcoop verkogt te hebben aan Jan Nisink (Nijland) junior ende zijn huisvrouw Willemina Nisink ende 

haare erven een stuk bouwlant kennelijk alhier in de boerschap Elsen gesitueert tusschen de landerijen 

van Wilgerink baack met de suysijde en met de noordsijde langes Oomes landt en liggende onder den 

edelen gerigte van Kedingen met sijn lusten en lasten, regt en geregtigheid sijnde vrij en met geen lasten 

beswaart dan lants of heeren penningen als namelijk daarvan jaarlijks van enkelde of ordinaire te moeten 

betalen 8 stuivers. De verhoginge na proportie en landgelt naa constume en wel voor een summa van 90 

caroly guldens ad 20 stuiver het stuk, segge f 90. Van welken laatsten soo als eersten cooppenning zij 

comparanten verklaren ten vollen ende te danke te sijn voldaan en betaalt. Oversulks comparanten niet 

alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen sig deesen ten vollen quitere, maar ook verkogte stukjen 



bouwland in optima juris forma cederen, transporteren ende overdragen, sulks doende in een mits deesen 

en dat aan ende ten erflijken profijte van voorn. coper ende sijne erfgenamen. Comparanten selver en de 

haare erfgenamen bij deesen daarvan ontervende en den kooper met de sijne daar wederom aanervende bij 

deesen. Met belofte om desen erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waaren 

voor alle evictie en opsprake als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik richter voorn. deese 

neffens Joost Croon die daartoe in juditio versogt is eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 24 jann.1769. 

 

Ik Joan Bannier wegens sijn Hoogheid den Heere Prince d'Orange en Nassau Erfstadholder deezer 

Provintie van Overijssel Scholtus Heyno en wegens Hooger Overigheid deezer Provintie verwalter 

Scholtus van Wijhe, doe cond en certificere bij deesen dat voor mij en ceurnoten Jannes Spoelder ende 

Garrit van Warven personelijk gecompareerd ende erschenen zijn de Hoogwelgeboren Gestrenge Heere 

Christoffer Baron van Voerst Heere van Hagenvoorde Hoogscholtus van Hasselt en de 

Hoogwelgeboren Vrouwe Helena van Middagten ehegemalin marito tutore. Te kennen gevende hoe dat 

zij comparanten aan hun Ed. Mog. Heeren van de Ridderschap deezer Provintie voor een summa van 

twintig duysend caroli guldens hebben verkogt haare eygendommelijke allodiale en thans van het fidei 

commis ingevolge resolutie van hun Ed. Mog. Heeren Staaten deezer Provintie de dato 9 maart 1767 

onthefte grove en smalle Stokkumer tiende genaamd gaande uit de erven Hesselink, Wannink, 

Fokkerts, Cloosterman, Nijhuis, Wennink, Scholte in het Hof, Weerders, Mensink, Snellink, Letink, 

Lubberts en Jolink en alle in welgemelte buirschap Stokkum gerigte van Kedingen gelegen. En vermits 

de hoge comparanten bekenden van de voormelte bedongene cooppenningen volkomen voldaan en 

betaald te zijn. Zoo verklaardem Hoogh. dezelve in de beste en bundigste forma rechtens te constitueren 

en machtig te maken, zulx doende in end vermits dezen, den ed. Hendrik Jalink coopman in wijnen 

wonende te Goor ten eynde om te compareren voor den Heere Rigter of Verw. Richter van Kedingen en 

aldaar uyt naam ende van wegens den Heere en Vrouw constituenten te doen landzedelijke cessie, 

transport en overdragt van voormelte tienden met alle desselvs rechten en geregtigheden aan ende ten 

behoeve van Hoog gemelte Heeren van de Ridderschap daar omtrend alles te doen en te verrigten wat nae 

constume locaal vereyscht word ende de Heere en Vrouw constituenten zelvs present zijnde zouden 

kunnen, mogen en moeten doen. Alles onder belofte van goedkeuring schadelooshoudinge en verder 

verband als nae rechten. In oirconde der waarheid hebbe ik als verwalter scholtus voorn. dese getekend en 

gezegeld. 

Wijhe den 8 january 1700 negen en sestigh. 

 

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

kragt deses dat voor mij en assessoren de welke waren Gerrit ten Zijthoff en Cornelis Soeters persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is de ed. Hendrik Jalink coopman in wijnen alhier woonagtig in qualiteit als 

volmagtiger van den Hoogwelgeboren Gestr. Heere Christoffer Baron van Voerst Heere van 

Hagenvoorde, Hoogscholtus van Hasselt en de Hoogwelgeboren Vrouwe Helena van Middagten 

ehegemalin luid procuratie op den 8 jann. deezes jaars 1769 voor het scholten gerigte van Wijhe op 

comparant ad hune actum debite gepasseert, alhier vertoont, gelezen ende van waarden erkent ende ten 

prothocollo van transporten deezes gerigts geregistreert. Uit kragte van de welke hij comparant verklaarde 

dat hoog gemelte heer en vrouw constituenten aan hun Ed. Mog. Heeren van de Ridderschap dezer 

Provintie Overijssel voor een summa van twintig duysend caroli guldens verkogt hebben haare 

eygendommelijke allodiale en thans van het fidei commis ingevolge resolutie van hun Ed. Mog. Heere 

Staaten dezer Provintie in dato den 9 maart 1767 onthefte grove en smalle Stokkumer tiende genaamd 

gaande uit de erven Hesselink, Wannink, Fokkers, Cloosterman, Nijhuis, Wennink, Scholte in't 

Hoff, Weerdes, Mensink, Snellink, Letink, Lubberts en Jolink alle in de buirschap Stokkum gerigts 

Kedingen kennelijk gelegen. Van welke cooppenningen de comparant namens hooggemelte heer en vrouw 

verkoperen verklaarde ten vollen ende ten danke voldaan en betaalt te weesen. Oversulx comparant niet 

alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkogte tiende bij 

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



ten erffelijken profite van de Heeren van de Ridderschap deezer provintie Overijssel. Comparant zijn heer 

principaal en vrouw principalinne en derselver erven daarvan ontervende en gemelte Heeren van de 

Ridderschap en derzelver cuccessieven daar wederom aanervende bij dezen. Met belofte om dese erfkoop, 

cessie en transport ten allen tijde te zullen staan wagten en waren voor alle evictie en opsprake als 

erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oorconde hebbe ik verw. rigter voornoemd deese beneffens den 

comparant in predicta qualitate eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 28 jann. 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joan Jurrien Lints en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is Garrit Boeswinkel mede de rato caverende voor desselfs absente 

huisvrouw Diena Boeswinkel. De welke soo als hij hem in juditio verklaart heeft dat sig ten huise van 

Jan Hellekate in presentie van Arend ..., Bernardus Scholten en Albert Hellekate heeft verklaart met de 

hier onderstaande overdrag volkoomene reeden te zijn en daar in te bewilligen uyt welken hoofde hij 

Gerrit Boeswinkel als mede voor sijn absente huisvrouw die thans hier in juditio cedeert, transporteert 

ende in vollene eigendom overdraagt en overgeeft aan Hendrica Keysers weduwe Hellekate 

(Lambertus Extercate) de hierna en onderstaande losse goederen en inboedel des huises 1. een 

koeybeest zijnde root blaart oud vijff een half jaar, 2. een blaarde dragende sterke oudt 4 jaar, 3. een swart 

spreeuw kalf oud 3 jaar, 4. een swart bonte starke oud 4 jaar, 5. nog een swart blaart kalf oud 2 jaar, 6. een 

sward kolt hengste paard sijnde oud ongeveer 2 jaar, 7. drie paar bedden met sijn toebehoren, verders den 

gehelen inboedel des huises met desselfs gehele ...... en dan een ploeg, een kar, twee egden en het saat 

gewas op de landen voor soo verre het voor den jaar 1769 tegens den oogsttijd ende sulks voor agtien 

honderd gulden laten en aan haar Henrica Keyers wed. Hellekate verschuldigde en ten agteren zijnde 

pagt. Waarvan hij comparant als mede in juditio kaverende voor desselfs absente huisvrouw hier vooren 

vermelt, bekent volkomen voldaan en betaalt te zijn. Oversulks comparant niet alleen van weegens de 

gelibelleerde cooppenningen bij deesen ten vollen quiteert maar ook verkogte koeybeesten en inboedel des 

huises en soo als verder vermeld in optima juris forma cederen, transporteeren en overdragen, sulks 

doende in en mits deesen, en dat aan ende ten erflijken profijte van voorn. vrouw kooperse ende hare 

erfgenamen. Comparant hem ende sijne erfgenaamen bij deesen daarvan ontervende ende de vrouw 

kooperse met de haare daar wederom aanervende bij deesen. Met belofte om deesen koop en overgave, 

cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en waaren voor alle evictie en opsprake als 

erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik richter voorn. deese neffens Joost Croon als sijnde 

daartoe door comparant in juditio gequalificeert om voor hem te tekenen en te zegelen, getekent en 

gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 6 februar 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joan Jurrien Lints en Jan Hendrik Nijlandt 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Egbert Tjoonk en sijne huisvrouw Geesken Holshorst 

marito tutore. De welke bekenden en verklaarden in eenen vasten en onwederroepelijken erfcoop verkogt 

te hebben aan Jan Tjoonk en sijne erfgenamen haar comparanten eigendoemelijke en toebehorende 

onderstaande goederen 1. een bruine merry oud ruim 8 jaar, 2. een swarte kolde ruin oud ruim 8 jaar, 3. 

een blaauw schimmelde koeibeest oud 6 jaar, 4. twee swarte koeibeesten ieder oud 6 jaar, 5. een swart 

blaarte kalf oud 1 jaar, 6. een swart kalf oud 1 jaar, 7. een blaauw schimmelt kalf oud 1 jaar, 8. een wagen 

met een ploeg en een paar eegden, 9. twee schoppen, drie grepen en een wanne, 10. een paarde kribbe en 

nog een somp, 11. drie paar bedden met sijn toebehoor, drie kaven, een baktrog, een roodt koperen ketel, 

een tabuk, vier grote en twe kleine stoelen, een podo, en een pan met een pan en een haartijser, een haal, 

alle desselfs melk gereedschap niets uitgesondert, 12. alles desselfs thans in huis hebbende stroo gedorst 

en ongedorst, koorn met het saatgewas thans op het landt staande. En sulks voor een somma van 



kooppenningen aan haar comparanten ten genoegen voldaan en betaalt. Oversulx comparanten niet alleen 

van wegens de gelibelleerde cooppenningen bij desen ten vollen quiteren maar ook verkogte percelen bij 

desen in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen ten eewige en erfelijke profit van 

voornoemde koper en sijn erfgenamen. Comparanten haar ende haar erfgenamen daarvan ontervende bij 

desen en den koper voornoemt daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om dese erfcoop, cessie 

en transport ten allen tijde te sullen staan wagten en waren voor alle evictie en opspraak als erfcoops regt 

is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens J.H. Nijlandt die door 

comparanten in juditio versogt is eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 19 febr. 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joost Croon en Antony Bruggink persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Egbert Kippelink en desselfs huisvrouw Janna Koppelmaat marito 

tutore tot Elsen wonende. De welke bekenden ende verklaarden voor eene summa van 346 gulden vrij gelt 

bij haar comparanten ten vollen ende te danke ontfangen in optima juris forma verkogt te hebben en bij 

deesen te cedeeren, te transporteeren ende over te dragen, sulks doende in en mits desen, aan M.G. van 

Doornink weduwe Jordens ende haare erfgenamen haar comparanten vrije en allodiale perceel 

bouwland het Nieuwe land genaamt groot ongeveer 10 schepel gesaay beswaart met heeren lasten 

jaarlijks twee gulden en tien stuivers ordinaire verpondinge en gesaay na proportie met derselver verder 

regt en geregtigheden met de noord en westsijde aan het veld, oostsijde aan Hendertink, zuidsijde aan 

Berent Bloemers landen en waar na en of de weg in cas van twist over de grond aan het end naast 

Hendertink land sal mogen gebruikt worden aan de Elsener esch in de boerschap Elsen in deesen gerigte 

van Kedingen kennelijk gelegen soo en in dier voegen als zij comparanten hetselve van Jan Swoferink 

ende sijne huisvrouw Hendrina Swoferink hebben aangekogt en op den 4 july 1765 aan haar 

comparanten is gecedeert, getransporteert en overgedragen teste prothocolle nr 4 fol. 364. Hebbende sij 

comparanten daar en boven aan voormelde vrouw koperse mede verkogt gelijk zij bij deesen mede 

transporteren en cederen en overdragen haar comparanten toebehorende eigendoemelijke huis thans 

door comparanten bewoont wordende. Comparanten haar ende hune erfgenamen van gemelde verkogte 

perceel bouwland en huis ontervende ende de vrouw koperse gemeld met derselver erfgenamen daar 

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

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

oirconde heb ik richter voorn. deese neffens Joost Croon als zijnde in juditio gequalificeert voor haar te 

tekenen en te segelen, getekent en gesegelt. 

Actum Rijssen den 27 meert 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joan Jurrien Lints en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is Aaltjen Hendriksen Huiskes weduwe van wijlen Jan Groot Aaftink 

(Boom) in deesen geassisteert met haar broer Jan Huyskes. De welke bekenden ende verklaarden in 

gevolge koopbrief daarvan opgerigt in dato den 2 meert 1769 in eenen vasten en onwederroepelijken 

erfcoop verkogt te hebben aan Jan Assink junior en sijn huisvrouw Diena ter Haar en sijne 

erfgenameen haar eigen toebehorende woonplaatse en bouwsteede genaamt het Groot Aaftink met 

zijn lusten en lasten, regt en geregtigheid soo als sij bij het met wijlen haar eheman voornoemt al een tijd 

lang voor dato eigendoemlijk gebruikt ende beseten ende haar van ..... Aaftink zijnde ten deele gevallen 

ende gekogt bestaande in huis en schoppe met de aanliggende gaarden, mitsgaders bouwland en de weide 

ende hooygrond niets hier van uitgesondert waar hetselve in sijn bekende limiten en liggende kennelijk in 

de boerschap Elsen onder den edelen gerigte van Kedingen gehoorende. Sijnde het bouwland ten minsten 

deelend tiendbaar dog nog eenig land vrij met braamen die daar inliggende aan den Diepenwegh groot 6 

spint het hoogste ende aan den Braambelt gelegen aldernaast Plas Jan groot 2 schepel zijnde voor de rest 



nergens mede beswaart dan met ordinaire heeren lasten en dit alles verkogt voor de summa van dertien 

hondert caroly gld, segge f 1300 ad 20 st. het stuk. Van welken laatsten soo als eersten cooppenning sij 

comparanten bekenden ende verklaarden ten vollen ende te danke te zijn voldaan en betaalt. Sulks 

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

verkogte huis en landen in optima juris forma cedeeren, transporteeren ende overdragen, sulks doende in 

en mits deesen, dat aan ende ten erflijken profijte van voorn. coper ende zijne erfgenamen. Comparanten 

haar ende haare erfgenamen bij deesen daarvan ontervende ende den coper voorn. met de zijne daar 

wederom aanervende bij deesen. Met belofte om deesen erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te 

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

oirconde heb ik rigter voorn. deese neffens Jan Huiskes van de comparantinne hiervoor vermeld als sijnde 

daartoe in juditio versogt eigenhandig getekent ende gequalificeerd en gehandmerkt en gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 3 meert 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat ter instantie van den verwin hebbende crediteuren op den 22 april des jaars 1767 

teste prothocollo quo relatio de vaste goederen van Hendrikus ter Plegt en desselfs huisvrouw Harmina 

van den Weyde gerigtelijk zijn gedistraheert ende verkogt volgens conditien der cooppenningen daarvan 

profiterende door de coperen aan handen van deesen ed. landtgerigte van Kedingen betaalt moetende 

worden. Uyt welker boedel dan bij publique verkopinge en kaarsen uytgaant van eenige gronden coper is 

geworden en gebleven Garrit Jan Reeft in Elsen woonende voor de summa van ses hondert carolis 

gld, segge f 600. Blijvende de kosten van de distractie met den aankleve van dien tot laste van den coper 

voorn. en alsoo gem. koper op den 23 july des afgelopen jaars 1767 den laatsten cooppenning neffens zijn 

aandeel der kosten van de distractie aan handen van deesen edelen gerigte heeft voldaan en betaalt, 

verklaaren ik rigter voorn. bij deesen ed. gerigtsweegen aan meergemelde kooper ende desselfs 

erfgenamen gemelde gronden. Doe cessie, transport en overdragt soo en in dier voegen als het den 

geweesen eigenaar Hendrikus ter Plegt ende desselfs huisvrouw Hermina van der Weyden in eigendom 

beseten hebben. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik richter voorn. deese eigenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 10 meert 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Jalink en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen zijn Rein Boebers oudt pr. van Diepenheim ende desselfs huisvrouw 

Aaltjen Tijmans marito tutore thans nog tot Diepenheim wonende. De welke bekenden ende verklaarden 

van weegens opgenomen en bij haar comparanten in goeden gangbaren Hollandsen gelde ontfangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Derk Hendrik Gorkink en desselfs huisvrouw en 

verdere erfgenamen een capitale summa van hondert vijf en negentig caroly gld ad 20 st het stuk, 

hersegge f 195. Met belofte om gemeld capitaal jaarlyx en alle jaaren te sullen en willen verrenten tegens 

3 percent jaarlijks van ieder hondert. Waarvan het eerste jaar interesse sal verschenen weesen op den 1 

april 1770 en soo continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. De welke aan 

wedersijden sal mogen vrij staan mits de opsage daarvan gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse 

verschijndag. Als wanneer voorschr. capitaal met de alsdan ten agteren zijnde interesse in een onverdeelde 

summa aan handen van de rentheffer ofte haare erfgenamen sal moeten worden erlegt ende gerestitueert. 

Voor welke capitale summa en de daar op verlopene interesse comparanten verbinden hunne personen en 

goederen, gerede en ongerede en geene uytgesondert en wel tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk 

onderpand stellende het comparantens huis met een klein hoekjen grond in Marculo gelegen en den 

gehelen inboedel des huises: 1 kast, 2 kisten, 2 bedden met haar toebehoor en dan nog een wevetouw met 

zijn toebehoor. Ten einde de renthefferen ofte haare erfgenamen haar daar aan ten allen tijden kost en 

schadeloos, soo van capitaal als interesse, sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende sij 



comparanten ten dien einde van alle exeptien en privilegien regtens desen eenigsints contrarierende ende 

in specie van de exeptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik richter voorn. deese 

neffens comparanten eigenhandig getekent, gehandmerkt en gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 7 april 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joan Jurrien Lints en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen zijn Geertruit Konink wed. van wijlen Jan scholte Menssink in deesen 

geassisteert met haaren zoon Arend scholte Menssink, verders Arend Menssink ende desselfs 

huisvrouw Geertje Renssink in desen geassisteert met haaren wettigen man hier bovengemeld. De welke 

bekenden ende verklaarden van weegens opgenomen en door haar comparanten te danke ontfangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Trientjen Kappen wed. van wijlen Engbert 

Bosman en haare erfgenamen een capitale summa van vier hondert caroly gld ad 20 st het stuk, 

hersegge f 400. Met belofte om gemeld capitaal jaarlijks en alle jaaren te sullen en willen verrenten tegens 

vier diergelijke guldens van ieder hondert, dog gemelde interes binnen de agt weeken na den 

verschijnsdag betalende als dan 3 en een halve gld van ieder hondert. Waarvan het eerste jaar interesse sal 

verschenen weesen op den 2 mey 1770 en soo continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en 

aflosse toe. De welke aan wedersijden sal mogen vrij staan mits de opsage daar van gedaan worde een half 

jaar voor de jaarlijkse verschijndag. Als wanneer voorschr. capitaal met de als dan ten agteren zijnde 

interes in een onverdeelde summa aan handen van de renthefferse ofte haare erfgenamen sal moet worden 

erlegt ende gerestitueert. Over welker capitale summa met de daarop te verlopene interes comparanten 

verbinden hunne persoonen, goederen gerede en ongerede en geene uytgesondert en wel tot een speciaal 

hypotheecq en gerigtelijk onderpand stellende een hooyland de Gelkink maat genaamd groot 3 dagwerk 

in het Stokkummerbroek bij den Rosedomp gelegen, dan nog een stuk land de Steenbree genaamt in den 

Stokkummer esch gelegen groot 3 schepel gesaay tusschen het land van Vruwink en Leverink en dan nog 

een stuk land mede in voorn. esch den Binnen akker genaamt groot 3 schepel gesaay tusschen het land van 

Aalink en Leppink. Ten einde de renthefferse ofte haare erfgenamen haar daar aan ten allen tijden kost en 

schadeloos, soo van capitaal als interes, sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende sij comparanten 

ten dien einde van alle exeptien en privilegien regtens deesen eenigsints contrarierende ende in specie van 

de exeptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. deese neffens Joost 

Croon als zijnde daartoe in judicio versogt is eigenhandig getekent en comparanten geen zegel 

gebruikende heb ik voor haar en mijn gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 28 april 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joan Jurrien Lints en Joost Croon persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen zijn Hendrina Montenij weduwe van wielen Berent Grashof, verders 

Janna Grashof weduwe van wielen Otto Bloemink de vrouwens in deesen geassisteert met Jan Hendrik 

Nijland als haren in judicio versogten en toegelaten mombaar. De welken bekenden ende verklaarden van 

wegens opgenomen en bij haar comparanten te danke ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig 

te wesen aan Derk Hendrik Snel en Elisabeth van Otterbeek echteluiden en haare erfgenamen een 

capitale summa van vier hondert caroly gld ad 20 st het stuk, segge f 400. Met beloften om gemelde 

capitaal jaarlijks en alle jaaren te sullen en willen verrenten met 4 en een halve gulden van ieder hondert, 

dog gemelde interes binnen de 3 maanden na de jaarlijkse verschijnsdag betalende als dan sal kunnen 

volstaan met 4 diergelijke guldens van ieder hondert. Waarvan het eerste jaar interes sal verschenen 

weesen op den 1 mey 1770 en soo continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. 

De welke aan wedersijden sal mogen vrij staan mits de opsage daar van gedaan worde een half jaar voor 

de jaarlijkse verschijndag. Als wanneer voorschr. capitaal met de als dan ten agteren zijnde interes in een 

onverdeelde summa aan handen van den rentheffer of zijne erfgenamen sal moeten worden erlegt en 



gerestitueert. Voor welke capitale summa met de als dan ten agteren zijnde interes comparantinnen 

verbinden hunne persoonen en goederen, gerede en ongerede en geene uytgesondert en wel tot een 

speciaal hypotheecq en onderpand stellende 1. het Plas slag ongeveer 2 dagwerk hooyland aan de 

Markelerdijk aan Loninks hooyland, 2. nog drie schepel bouwland bij het dorp tusschen Grades bouwlant, 

3. den Kremers gaarden bij langes tusschen Oings gaarden soo en in dier voegen als hetselve van 

comparanten gebruikt word. Ten einde de renthefferen haar daar aan ten allen tijden kost en schadeloos, 

soo van capitaal als interes, sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende sij comparantinnen ten dien 

einde van alle exeptien en privilegien regtens deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de 

exeptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. deese neffens de 

comparantinnen eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 28 april 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Hermanus Jalink en Garrit van Ommen 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Garrit Schreurs en huisvrouw Berentje Leusman marito 

tutore. De welke bekenden en verklaarden van wegens opgenomen en bij haar comparanten te danke 

ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Derk Hendrik Snel en Elisabet van 

Otterbeek echtluiden en verdere erfgenamen een capitale summa van hondert en vijftig guldens, 

hersegge f 150, ad twintig stuivers het stuk. Met belofte om gemelde capitaal jaarlijks en alle jaren te 

sullen en willen verrenten tegens 3 en een halve gulden per cento, edog gemelde interes later of na de 3 

maanden na de jaarlijkse verschijndag betalende als dan 4 gulden jaar interes van ieder hondert. Waarvan 

het eerste jaar interes sal verschenen en vervallen sijn op den 1 mei 1770 en soo continueren van jaar tot 

jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden gereserveert is en blijft als de opsage 

daarvan gedaan worde een vierde jaar voor de hierenboven vermelde jaarlijkse verschijnsdag. Als 

wanneer voor welker capitaale somma in cas van wanbetalinge ten agteren blijvende interesse 

comparanten verbinden hunne personen en goederen, gerede en ongerede goederen geen uitgesondert en 

wel tot een gerigtelijk hypotheecq en onderpand stellende haar comparantens eigendoemelijk huis en 

hof in Beusbergen gelegen; nog een gaarden de Mors gaarden genaamt gelegen tussen Wannink en Mors 

Jan, verders 3 schepel landt in den Stokkumer esch tussen Weevers en Greven. Ten einde de renthefferen 

ofte haare erven sig hier aan ten allen tijden, soo van capitaal als verschuldigde en ten agteren sijnde 

interesse, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende sij comparanten ten dien 

einde van alle exceptien en privilegien regtens deser eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie 

van ongetelde gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voorn. dese neffens Garrit Hendrik 

Steegman als sijnde door comparanten in juditio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en 

comparanten geen zegel gebruikende heb ik voor haar en mijn gesegelt. 

Actum Goor den 1 mey 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Sligman en sijn huisvrouw Maria Drieses marito tutore. 

Bekennende van wegens opgenomen en bij haar te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk 

schuldig te wesen aan Jan van Steenberg en Derkje Heelder en verdere erven een capitale summa van 

drie hondert caroly guldens, hersegge f 300, ad 20 st het stuk. Met belofte om gemelde capitaal te willen 

verrenten met 3 en een halve gulden van ieder hondert, dog den interes later dan 3 maanden na de 

jaarlijkse verschijnsdag betalende dan 4 gulden van ieder hondert. Sullende het eerste jaar interes 

verschenen wesen op den 1 mey 1770 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en 

aflosse toe. Blijvende die aan wedersijden gereserveert mits de opsage daar van 4 maand voor de jaarlijkse 

verschijndag gedaan worde. Als wanneer den 300 guldens met de dan ten agteren sijnde verschuldigde 

interes in een onverdeelde summa in goeden groven gangbaren Hollandsen silveren gelde of gouden 



rijders binnen Deventer aan handen van de renthefferen of derselver erven sal moeten worden erlegt en 

gerestitueert. Voor welker 300 guldens en op den dag van de verschijning verschuldigde interes 

comparanten verbinden hunne personen, gerede en ongerede goederen geen uitgesondert en stellende tot 

een speciaal en gerigtelijk hypotheecq en onderpand de Harmens Sligmans kamp groot ongeveer 

twee mudde gesaay gelegen aan Drieses kamp en in gevolge comparanten gedane verklaringe onbeswaart. 

Ten einde de renthefferen ofte haare erven sig hier aan soo van capitaal als in cas van misbetalinge 

verlopene verschuldigde en ten agteren sijn interes kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. 

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

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

rigter voorn. dese neffens Garrit van Ommen sijnde in juditio door comparanten gequalificeert 

eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 1 mei 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Albert Strik en desselfs huisvrouw Grietjen Grevenslag tutore 

marito. Bekennende en verklarende van wegens opgenomene en bij haar comparanten ontfangen 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan M.G. van Doornink weduwe Jordens en erven een 

summa van vijf hondert en vijf en twintig caroly guldens, hersegge f 525. Met belofte om dit capitaal 

jaarlijks en dus alle jaren te sullen en willen verrenten met 3 guldens en 10 st van ieder hondert waarvan 

het eerste jaar interes sal verschenen wesen op den 1 mei 1770 en soo continueren van jaar tot jaar tot de 

dadelijke restitutie en aflosse toe. Welke aan wedersijden gereserveert blijft mits de opsage gedaan worde 

een half jaar voor de jaarlijkse verschijnsdag. Als wanneer voorschreven capitaal met die daarop 

verlopene en ten agteren sijnde interes sal moeten worden erlegt en gerestitueert in een onverdeelde 

summa en goede groven gangbaren Hollandsen silveren gelde wigtige Hollandse gerande ducaten halve of 

heele rijders franco binnen Deventer aan handen van de renthefferse ofte haare erven moeten worden 

erlegt en de beloofde interes ook aldaar franco betaalt worden. Voor welke opgemelde capitaal en daar op 

ten agteren blijvende en verschuldigde interes sij comparanten verbinden haare personen, gerede en 

ongerede goederen geen uitgesondert. Gevende en stellende tot een bijsonder speciaal hypotheek en 

gerigtelijk onderpand haar eigendoemlijke huis en hof sijnde een catersteedjen en een campjen 

bouwlandt het Ekel kampjen genaamt groot 1 mudde gesaay aan de eene sijde aan Lugten en aan de 

andere sijde aan Harmen Cuipers land in de boerschap Stokkum, beide percelen vrij en allodiaal in desen 

gerigte van Kedingen gelegen. Ten einde de renthefferse of haar erven sig daar aan soo wegens capitaal 

als interes kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende sij comparanten ten dien 

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

exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voorn. dese neffens 

comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 1 mei 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Hermanus Jalink en Cornelis Soeters 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Ebbink en sijn huisvrouw Maria Pongers tutore 

marito. De welke bekenden van wegens opgenomen en bij haar comparanten te danke ontfangen 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan burgemeester Arentsen tot Goor en sijn erfgenamen 

de summa van vijf hondert guldens, seggen f 500, ad twintig stuivers het stuk. Met belofte om dese vijf 

hondert gulden jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en willen verrenten met 3 gulden en vijf stuivers van 

ieder hondert, dog dese interes later dan twaalf weken na de verschijnsdag betalende dan 3 gulden en tien 

stuivers. Waarvan het eerste jaar interes sal verschenen wesen op den 1 mei 1770 en soo continueren van 

jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden gereserveert is mits de opsage 



daar van gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse verschijnsdag. Als wanneer voorschreven vijf 

hondert guldens met de daar op verschuldigde en bij manquement van de jaarlijkse voldoening aan de 

interes ten agteren sijnde interes in een onverdeelde summa aan handen van de rentheffer ofte sijne erven 

sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Ter precise nakoming van dit alles en ter securiteit van den 

rentheffer ende erfgenamen verbinden sij comparanten haare personen, gerede en ongerede goederen geen 

uitgesondert. Gevende en stellende tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpand 1. haar 

comparanten huis in Marculo gelegen tussen Scholten en Wevers, 2. een camp landt groot 6 schepel 

tussen Brinkers en Harmen Montenij, 3. een hooilandt groot 2 dagwerken tussen Crajensank en Lonink. 

Ten einde den rentheffer en sijne erfgenamen sig hier aan soo van capitaal als interes kost en schadeloos 

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

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

S.A.L. In oirconde der waarheidt hebbe ik rigter voorn. dese neffens comparanten eigenhandig getekent, 

gehandmerkt en gesegelt. 

Actum Goor den 1 mei 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren de ed. J.H. Jalink en procurator Christoffer 

Hulsken persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Wassink en desselfs huisvrouw Geertjen 

Nijenhuis marito tutore echteluiden. Bekennende sij comparanten uit hoofde van opgenomen en bij haar 

comparanten ten danke ontfange penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Jan Leetink de 

summa van tagentig caroli guldens, hersegge f 80 ad twentig stuivers het stuk. Met belofte om dese 

tagentig guldens jaarlijks en alle jaaren te sullen en willen verrenten tegen drie guldens van het hondert en 

dus van dese tagentig guldens alle jaaren twee guldens en agt stuivers. Sullende het eerste jaar interesse 

verschenen wesen op den 1 mei 1770 dog indien sij comparanten het eene jaar met het andere houden 

sullen, sij als dan van dese tagentig guldens jaarlijks en dus alle jaaren aan interes moeten betalen twee 

gulden en twaalf stuivers. Sullende het eene en ander continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke 

restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden sal vrij staan mits de opsage daarvan gedaan worde een half 

jaar voor de jaarlijkse verschijnsdag. Als wanneer voorschr. tagentig guldens met de verschuldigde 

interesse in een onverdeelde summa aan handen van de rentheffer of sijn erfgenamen sal moeten worden 

erlegt en gerestitueert. Voor welker een en ander comparanten verbinden hun  personen, gerede en 

ongerede goederen geen uitgesondert en tot een gerigtelijke onderpand stellende ongeveer een dagwerk 

hooilandt genaamt de Munnike maate gelegen bij Coermartens huis met de eene kant aan Duischen maate 

en tussen de bossen. Ten einde de rentheffer ofte sijn erfgenamen sig daar aan ten allen tijden, soo van 

capitaal als interes, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende sij comparanten 

ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens desen eenigsints contrarierende en in specie van de 

exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik rigter voorn. dese neffens 

comparanten eigenhandig getekent, gehandmerkt en gesegelt. 

Actum Rijssen den 3 mei 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joan Jurrien Lints en Garrit Hendrik Steegman 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Jan Lonink jongman tot Marculo wonende. De welke 

bekende en verklaarde eeuwiglijk en erfelijk voor hem en sijn erfgenamen verkogt te hebben aan Roelof 

Bolders en sijn erfgenamen ongeveer twee dagweken hooiland het Maatjen genaamt gelegen naast 

Hiddinks landt sijnde vrij en allodiaal en sulks voor de summa van drie hondert guldens, segge f 300. 

Bekennende hij verkoper van dese drie hondert guldens volkomen voldaan en betaalt te sijn en bedanke 

bij dese voor de goede betalinge. Oversulks den verkoper bij desen voor de gelibelleerde coopspenningen 

ten vollen quiteert en teffens verkogte ongeveer twee dagwerken hooilandt aan den coper voorn. en ook 

desselfs erfgenamen in optima juris forma cedeert, transporteert en overdraagt. Hem en sijne erfgenamen 



daarvan ontervende en den coper voorn. met de sijne daar wederom aanervende bij desen. Belovende 

teffens dese erfcoop, cessie en transport en overdragt ten allen tijden te sullen staan wagten en waren voor 

alle evictie en opspraak als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voorn. dese 

neffens verkoper eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 5 mei 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Garrit Hendrik Steegman en Jan Vermain 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Aaftink junior en desselfs huisvrouw Diena ter 

Haar. Bekennende en verklarende sij comparanten van wegens opgenomene en bij haar comparanten te 

dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Waander Wissink en sijn 

erfgenamen een capitaale summa van elf hondert guldens, segge f 1100, ad twintig stuivers het stuk. 

Met belofte om dese elf hondert guldens te sullen en willen verrenten met drie diergelijke guldens van 

ieder hondert jaarlijks en dus alle jaaren. Sullende het eerste jaar interesse verschenen wesen op den 8 mei 

1770 en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden 

gereserveert blijft mits de opsage daarvan gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse verschijnsdag. Als 

wanneer voorschr. capitaal met die als dan verschuldigde en ten agteren sijnde interesse sal moeten 

worden erlegt en gerestitueert aan handen van de rentheffer ofte sijne erfgenamen. Voor welke capitale 

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

goederen geene uitgesondert en stellende tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpand het Groot 

Aaftink met sijn lusten en lasten, regt en geregtigheden in de boerschap Elsen gerigts Kedingen in sijne 

limiten kennelijk gelegen en wel in dier voegen als sij comparanten het onlangs van Aaltjen Hendriksen 

Huiskes weduwe van wijlen Jan Groot Aaftink hebben aangekogt en door haar weduwe op den 3 maart 

deses jaars 1769 aan haar comparanten landcedelijke cessie, transport en overdragt gedaan teste 

prothocolle nr 6 fol 327 en 328. Ten einde de rentheffer ofte sijne erfgenamen sig daar aan ten allen tijden, 

soo van capitaal als interesse, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende sij 

comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens desen eenigsints contrarierende en in 

specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik rigter voorn. dese 

neffens Garrit Hendrik Steegman als sijnde door comparanten in juditio daartoe gequalificeert en 

comparanten geen zegel gebruikende hebbe ik voor hen gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 8 mei 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Garrit Hendrik Steegman en Jan Hendrik 

Nijlandt persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Straatman en desselfs huisvrouw 

Aaltjen Diekink marito tutore. Verklarende en bekennende beide voorn. comparanten uit hoofde van 

opgenomen en bij haar te danke ontfangen penninge opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan de 

eersame jonge dogter Harmina Roesen en haare erfgenamen een capitale summa van twee hondert 

vijftig caroly guldens, hersegge f 250, ad twintig stuivers het stuk. Belovende dese twee hondert en 

vijftig guldens jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en willen verrenten met drie diergelijke guldens en vijf 

stuivers van ieder hondert en dus alle jaaren van dese twee hondert en vijftig guldens agt guldens en twee 

stuiver en agt penningen; edog dese beloofde interesse later dan agt weeken na de jaarlijke verschijnsdag 

betalende als dan drie gulden en tien stuivers van ieder hondert, makende als dan agt guldens en vijftien 

stuivers. Sullende het eerste jaar interesse verschenen wesen heden over een jaar en dus den vijf en 

twintigsten mei een duisent seven hondert seventig. Sullende het een en andere continueren van jaar tot 

jaar tot de dadelijke restitutie toe. Die aan wederzijden gereserveert blijft mits de opsage daarvan gedaan 

worde een half jaar voor de jaarlijkse verschijnsdag. Als wanneer dese twee hondert en vijftig guldens met 

de daarop ten agteren verschuldigde interesse in een onverdeelde summa aan handen van de renthefferse 

ofte haare erfgenamen sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Tot precyse nakominge van het een en 



ander en tot securiteit van de renthefferse verbinden comparanten haare personen en goederen, gerede en 

ongerede, niets exempt en stellende tot een speciaal onderpandt en gerigtelijk hypotheek een stuk 

bouwlant de Brake genaamt groot ses schepel gelegen in de Stokkumer esch tussen Wannink en 

Koenderink. Ten einde de renthefferse ofte haare erven sig daar aan, soo van capitaal als interesse, kost en 

schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende sij comparanten ten dien einde van alle 

exceptien en privilegien regtens dese eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van 

ongetelden gelde. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik rigter voorn. dese neffens de comparanten 

eigenhandig getekent, gehandmerkt en gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 25 mei 1769. 

 

Ik Jan Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Gesubst. Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Stevens ten Cate en Gerrit Jan 

Beekman persoonlijk gecompareert en erschenen sijn den koopman Derk Blom van Oldenzaal voor 

sigselven en als mede gevolmagtigde van desselfs huisvrouw Euphemia Geertruit Ensman op sijn 

weledele voor Schepen en Raadt der stadt Oldenzaal op den 10 april des jaars 1769 ad hune actum debite 

gepasseert, neffens de edele Coenraadt ter Zwaak als gevolmagtigde van burg. J. Palthe tot Oldenzaal en 

op den 18 mei deses jaars 1769 voor Burgemeesteren, Schepen en Raden der stadt Oldenzaal op sijn edele 

ad hune actum debite gepasseert en mede gevolmagtigde van den heer en mr. J.W. Cramer rigter en 

ontfanger van Delden en vrouwe S.G. Putman eheluiden en op den 10 mei deses jaars 1769 voor den heer 

Otto Meiling verwalter rigter van Delden en ceurnoten op sijn edele ad hune actum debite gepasseert. De 

welke alle in desen gerigte sijn gesien, gelesen en van waarden erkent en ten prothocolle deses gerigts nr. 

6 fol. 220 geregistreert. Uit kragt aan de welke den eerste comparant soo voor sigselven als voor desselfs 

huisvrouw en den tweden voor sijn heeren principalen en vrouw principalinne verklaarde voor een summa 

van cooppenningen soo den eersten en tweede comparante als hier boven vermeldt aan hem en aan de heer 

en principalen en vrouw principalinne ten genoegen voldaan en betaalt en bij desen in optima juris forma 

ingevolge den coopconditien in den jaare 1767 daarvan opgerigt quo relatio te cederen, te transporteren en 

over te dragen aan de coopman Tonis Tijmans: 1. een stuk saailand agter Tijmans blik naast Brinkers 

landt, 2. Tijmans Gijselkamp gelegen in de Winterkampen, 3. den Knoef gelegen naast Stegemans landt, 

4. den Braamakker naast Siggers landt, 5. den gaarden met de kleine mate en het Nieuwe Broeke 

beneffens het regt in de markte soo als het erve Tijmans voor desen gehadt heeft en komende uit het erve 

Tijmans gelegen in den gerigte van Kedingen boeschap Marculo en dat met sijn lusten en lasten, raadt en 

onraadt. Den eersten comparant en sijn erfgenamen en den tweeden comparant en desselfs heeren 

principalen en vrouw principalinne bij desen met derselver erfgenamen daarvan ontervende en den coper 

met de sijnen daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om dese erfcoop, cessie en transport ten 

allen tijden te staan wagten en waren voor alle evictie en opspraak als erfcoops regt is. S.A.L. In 

waarheids oirconde hebbe ik gesubst. verw. rigter dese neffens comparant, dog de edele Conrad ter Swaak 

overleden sijnde dus neffens de originele verkoper eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 11 mei 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Jalink en Cornelis Soeters persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen sijn Lammert Overbeek of Kooyers en desselfs huisvrouw Henders 

Hesselink marito tutore. De welke bekenden en verklaarden van wegens genegotieerde opgenomene en 

bij haar comparanten te danke ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan de edele 

heer Derk van der Wijk in qualiteit als voogt en momboir over den minderjarigen soon met naame 

Berent Hendrik van der Wijk nagelaten door wijlen Jacob van der Wijk, een capitale summa van 

ses hondert guldens, segge f 600, ad twintig stuivers het stuk. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en alle 

jaar te sullen en willen verrenten met drie diergelijke guldens en tien stuivers van ieder hondert, dog den 

interesse een half jaar na de verschijnsdag betalende sal als dan kunnen volstaan met twintig guldens van 

het geheele capitaal en sal het eerst jaar interesse hier van verschenen wesen heden over een jaar en dus 



den vijfden juni een duisent seven honder seventig 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 

den jaarlijksen verschijnsdag geschiede. Als wanneer voorschreven ses hondert guldens met die dan ten 

agteren sijnde interesse in een onverdeelde somma aan handen van den voornoemde momboir ofte sijn 

pupille ofte aan pupillens erven sal moeten worden gerestitueert en erlegt. Voor welker ses hondert 

guldens en daarop te verlopene interesse comparanten verbinden haare personen, gerede en ongerede 

goederen, geen uitgesondert en daar voor tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpandt 

stellende haar huis en hof met annexe landerijen gelegen tussen de behuisinge van Landever Jan en 

Jan Overbekke de timmerman, schietende van de andere kant aan het Stokkumer vlier en Snellings 

kamer, verders een vrij en allodiaal stukjen landt het Vennekes kempken genaamt groot ongeveer een 

schepel gesaay met en benevens het soogenaamde Loo ongeveer twee schepel gesaay tussen de landen van 

Garrit Greven en Berent Schotten, verders nog twee stukjes bouwlandt samen of beide groot drie schepel 

gesaay, het eene genaamt het Groote gelegen tussen de landen van Lubbers en Voordes, het andere 

genaamt het Kleine tussen de landen van Gelkink en de landerien aan den kerkweg na Marculo leggende. 

Ten einde voornoemde momboir denselver pupille ofte der pupille erfgenamen in cas van misbetalinge, 

soo van capitaal als verlopene interessen, sig ten allen tijden aan voornoemde percelen kost en schadeloos 

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

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

S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voorn. dese neffens comparanten eigenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 5 juni 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Jalink en Joan Henrik Jalink 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jacob Bruins en desselfs huisvrouw Janna Cuipers 

marito tutore tot Goor wonende. Bekennende en verklarende sij comparanten in eenen vasten en 

onwederroepelijken erfcoop voor hun en hunne erfgenamen verkogt te hebben aan Gerrit Vorsgesank 

(Wilbers) en desselfs huisvrouw Maria Weerdes en derselver erfgenamen hun comparanten 

eigendoemlijk en toebehorende hooilandt groot ongeveer twee dagwerk gelegen in het Elsenerbroek 

naast de maate van Huiskes en Aalbrink, sijnde den weg daar na toe door de maate van Huiskes en Tijink 

en sulks voor een summa van drie hondert caroly guldens, segge f 300. Van welken drie hondert caroly 

guldens sij comparanten bekenden volkomen te danke en ten genoegen te sijn voldaan en betaalt. 

Oversulks sij comparanten niet alleen voor dese driehondert guldens bij desen ten vollen quiteren maar 

ook bovengemelde twee dagwerken hooilandt bij desen cederen, transporteren en overdragen, sulks 

doende in en mits desen, dat aan en ten erfelijken profijte van voornoemde coperen en hunne erfgenamen. 

Comparanten hun en hunne erfgenamen daarvan ontervende bij desen en voornoemde coperen met hunne 

erfgenamen bij desen daar wederom aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport en 

overdragt ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als erfcoops 

regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemdt dese neffens comparanten eigenhandig 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 5 juni 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Gerrit Hendrik Steegman en Jannes Teemker 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen Jan Teemker uit Elsen neffens desselfs huisvrou Maria 

Wolters marito tutore. Bekennende en verklarende in eenen vasten en onwederroepelijken erfcoop voor 

ruim vijf weken geleden ingevolge koopconditien quo relatio tot deselve bij publike veilinge en 

verkopinge in den Engel tot Goor verkogt te hebben aan Garrit Jan Reef en sijn erfgenamen drie 

dagwerken hooilandt genaamt de Roesink mate gelegen in het Elsenerbroek met de eene sijde aan het 



Rietgoor en aan de andere sijde aan Teemkers mate. Sijnde dese drie dagwerken nergens mede beswaart 

selfs met geen heeren lasten en dat voor een summa van twee hondert sestig caroly guldens, hersegge f 

260 ad twintig stuivers het stuk. Van welke twee hondert sestig caroly guldens sij verkoperen bij desen 

bekennen en verklaren volkomen en ten genoegen en te danke te sijn voldaan en betaalt en den koper bij 

desen voor desselfs goede en prompte betalinge bedanken. Oversulks sij comparenten en teffens 

verkoperen van meergemelde drie dagwerken hooilandt bij desen voor de bij haar ten genoegen en te 

danke ontfangene volle cooppenningen quiteren en teffens voornoemde drie dagwerken hooiland 

hiermede aan den koper voornoemt en sijn erfgenamen cederen, transporteren en overdragen en in vollen 

eigendom overgeven. Sij verkoperen haar en haare erfgenamen daarvan door desen ontervende en den 

koper Garrit Jan Reef met de sijne daar mede aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport, 

overdragt en overgave ten allen tijde te sullen staan wagten en waren voor alle evictie en opspraak als 

erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens den eersten 

comparant sijnde in juditio van sijn vrouw tot tekenen en zegelen gequalificeert eigenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Elsen den 7 juni 1769. 

 

Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange 

en Nassauw als Erfstadhouder van de provincie van Overijssel en Richter van Kedingen doe cond en 

certificere mits desen dat voor mij en assessoren als waren Joan Jurrien Lints en Jan Harmen Snel 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Klein Aaftink en sijn huisvrouw Jenneken 

Zwoferink marito tutore. Bekennende en verklarende in eenen vasten en onwederroepelijken erfcoop 

verkogt te hebben aan M.G. van Doornink wed. Jordens haar comparanten eigendoemelijke en 

toebehorende vaste goederen soo hier nader gespecificeert staan. Eerstelijk de vrije en allodiaale 

plaatse Aaftink huis, schuppe, hof en gaarden groot tien schepel gelegen tussen Groot Aaftink en den 

Teemker. Ten tweeden drie dagwerken hooilandt de Bisschop genaamt gelegen tussen Wolters en 

Mensink maate. Ten derden ses schepel saailandt in den enke genaamt het Roesink landt gelegen tussen 

Roesink en Teemker landt. Ten vierden een half mudde in den enke genaamt het Blik tussen het Sendink 

en Wolters. Ten vijfden twee schepel bouwlandt in den enk genaamt den Braam belt leggende aan de 

gemeente. Ten sesden een veen. Ten sevenden nog tien schepel bouwlandt in den Entersen enk en twintig 

schepel gelegen in Enter. En dat alles met sijn regt en geregtigheidt, raadt en onraadt, lusten en lasten en 

nog met het regt van een volle boer, ook schapen houden om beide te heiden en te weiden. Dit alles voor 

een summa van twaalf hondert guldens, segge f 1200. Van welken laatsten soo als eersten 

koopspennink comparanten bekenden en verklaarden volkomen en ten genoegen te sijn voldaan en betaalt. 

Oversulks sij comparanten niet alleen van wegens de gelibelleerde coopspenningen bij desen ten vollen 

quiteren maar ook voornoemde seven verkogte parcelen in manieren als voorschreven in optima juris 

forma cederen, transporteren en overdragen gelijk sij doen en mits en kragt deses en dat aan en ten 

erfelijken profijte van voornoemde M.G. van Doorninck wed. Jordens en haar erfgenamen. Comparanten 

haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende en voornoemde vrouw coperse met de haare bij 

desen daar weder aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen 

staan wagten en waren voor alle evictie op en aanspraak als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheidt oirconde 

hebbe ik rigter voorn. dese neffens Garrit Hendrik Steegman als mede door comparanten in juditio daartoe 

gequalificeert eigenhandig getekent en comparanten geen zegel gebruikende hebbe ik voor haar en mijn 

gesegelt. 

Actum Nijenhuis mijn vergun der aarden den 14 juni 1769. 


