
1769-1771  Transporten en hypotheken 

 
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 Gerrit Hendrik Steegman 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Geesken van de Lugt weduwe van wijlen Jan van den 

Barg in desen geassisteert met Jan Hendrik Nijlandt als haren verkoren en in juditio toegelaten momboir. 

Bekennende een verklarende sij comparante van wegens genegotieerde en opgenomene en bij haar 

comparante in goeden Hollandtschen gangbaren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig 

te sijn aan Barent van Kalker en sijn huisvrouw Aaltjen ten Cate en sijn erfgenamen een capitale 

summa van vijf hondert en vijftig caroly guldens ad twintig stuivers het stuk, hersegge f 550. Met 

belofte om dit capitaal groot vijf hondert en vijftig caroly guldens jaarlijks en dus alle jaren te sullen en 

willen verrenten met drie gulden en tien stuivers van ieder hondert, dog den gemelden interesse later dan 6 

maanden na de jaarlijkse verschijnsdag betalende als dan vier gulden van ieder hondert en sal het eerste 

jaar interesse hier van verschenen wesen heden over een jaar den agt en twintigsten juni een duisent en 

seven hondert seventig en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten 

wedersijden gereserveert blijft mits de opsage daarvan gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse 

verschijnsdag. Na welke gedane behoorlijke gemelde vijf hondert en vijftig caroly guldens met den als 

dan ten verschuldigde en ten agteren sijnde interesse op den eerstkomende verschijnsdag in een 

onverdeelde summa in goeden groven gangbaren Hollandschen silveren gelde wigtige Hollandsen ducaten 

halve of heele rijders aan handen van den rentheffer ofte sijn erfgenamen sal moeten worden erlegt en 

gerestitueert. Voor welke vijf hondert en vijftig caroly gulden en daarop te verlopene interesse sij 

comparante ter securiteit van den rentheffer en derselver erven verbint haar persoon, gerede en ongerede 

goederen geen uitgesondert en stellende en gevende tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpand 

de hierna benoemde goederen en percelen soo aan comparante eigendoemelijk sijn toebehorende. 1. 

een huis den Koekkoek genaamt mitsgaders een gaardeken of hofjen agter hetselve huis gelegen tussen 

den paal en gemelde huis sijnde groot twee spint, 2. een hooimaate groot twee dagwerken den Tangenaas 

maate genaamt met en benevens een kampjen bouwlant in deselve maate gelegen groot tien spint waarvan 

egter vijf spint onverbonden blijft als toebehorende aan Wissink in Elsen, 3. vijf schepel bouwlandt 

leggende voor de bovendeur van voor gemelde huis. Dit alles op dat den rentheffer of sijn erfgenamen 

haar of sig aan dese percelen in cas van onverhoopte mis of wanbetalinge, soo van capitaal als 

verschuldigde interesse, ten allen tijden kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhaalen. 

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 voornoemt dese eigenhandig getekent en gesegelt en comparante schrijvens onervaren heeft sij dese 

eigenhandig gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarde den 28 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 Gerrit Hendrik Steegman 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Geesken Teeusen wedue van wijlen Jan van den Barg of 

anders Geesken van de Lugt, in desen geassisteert met Jan Hendrik Nijlandt als haren verkoren en in 

juditio toegelaten momboir. Bekennende en verklarende comparante van wegens genegotieerde en 

opgenomene en bij haar comparante in goeden Hollandsen gangbaren gelde ontfangene penningen opregt 

en deugdelijk schuldig te sijn aan Berent van Calcar en desselfs huisvrouw Aaltje ten Cate en 

derselver erfgenamen een suivere summa van vijf hondert en vijftig caroly gls, hersegge f 550, ad 

twintig stuivers het stuk. Met belofte om dit capitaal groot vijf hondert een vijftig caroly guldens jaarlijks 

en alle jaren te sullen en willen verrenten met vier diergelijke guldens van ieder hondert, dog den interesse 

binnen ses maanden na de jaarlijkse verschijnsdag betalende sal als dan kunnen volstaan met drie gulden 

en tien stuivers van ieder hondert. En sal het eerste jaar interesse hier van verschenen wesen over een jaar, 



dus den agt en twintigsten juni een duisent seven hondert seventig en soo continueeren van jaar tot jaar tot 

de dadelijke restitutie en opsage toe. Die aan wedersijden gereserveert blijft mits de opsage daar van 

gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse verschijnsdag. Na welker behoorlijke gedane opsage 

voorgemelte vijf hondert vijftig caroly guldens met de als dan daar op verschuldigde en ten agteren sijnde 

interesse op den eerstkomende verschijnsdag in een onverdeelde summa in goeden groven gangbaren 

Hollandtschen silveren gelde wigtige Hollandtsche ducaten halve of heele rijders aan handen van den 

rentheffer als hiervoren genoemt ofte sijn erfgenamen sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor 

welker vijf hondert vijftig caroly guldens en daarop te verlopene interesse sal comparante ter securiteit van 

den rentheffer en desselfs voornoemde huisvrouw en verdere erven verbinden haar persoon, gerede en 

ongerede goederen geen uitgesondert en wel tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt stellende 

en gevende de perceelen hierna benoemt waarvan onder vollen eigendom alhier in juditio heeft bewesen 

en aangetoont producerende de quitantien van nadere vijf kinderen bij wijlen haaren man Jan van den 

Barg verwekt en door geselve kinderen eigenhandig getekent en door sij comparante aan dese 

hierna benoende vijf kinderen tot vaderlijke goedt en erfportie heeft uitgekeert als namentlijk Jan 

op den Duische in huwelijk hebbende Jenne van den Barg, Janna van den Barg, Jan van den Barg 

getrouwt met Janna Getkate, Hendrik Smeyers in huwelijk hebbende Geertruy van den Barg, Jan 

Averink in huwelijk hebbende Jenne van den Barg, welke laatste nog is competerende en toekomende 

een swart blaarte koei beest en agtien gulden aan geldt. Dus stelt sij comparante gelijk mede voor de 

kinderen dat tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt haar eigendoemelijke plaatsjen den 

Koekkoek genaamt bestaande in het geheele woonhuis als meede de daarbij behorende zaai en hooigrond 

soo en in diervoegen als sij deselve thans bestierdt. Het saailandt ongeveer vijf en een half schepel gesaai 

en het hooilandt ongeveer drie vierde dagwerk, alles bij en om het woonhuis gelegen naast het plaatsjen 

van Jan Neutteberg. Nog een stukjen saai en hooilandt de Tangenaas maate en kamp genaamt groot 

ongeveer een en een half schepel saai en een half dagwerk hooilandt bij langs den Teemkervoord en het 

eyndens aan de gemene beke, gesamentlijk in het Elsenerbroek in desen gerigte van Kedingen kennelijk 

gelegen. Ten einde de rentheffer en deselver huisvrouw voornoemdt en verdere erven sig hier 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 eenigsints contrarierende 

ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik rigter 

voornoemdt dese eigenhandig getekent en gesegelt en comparante schrijvens onervaren eigenhandig 

gehandmerkt en gesegelt. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 28 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 Jan Harmen Snel en Gerrit Hendrik Steegman 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Jan Aaftink en desselfs huisvrouw Jenneken Zwoferink 

marito tutore. Bekennende en verklarende sij comparanten in eenen vasten en onwederroepelijken erfcoop 

verkogt te hebben aan M.G. van Doornink wed. Jordens haar comparanten eigendoemelijke en 

toebehorende sesde part van de katerstede Plasjan in Elsen aan den Broekdijk gelegen tussen Klein 

Letink en Plasjan en sulks voor een summa van drie en sestig guldens, hersegge f 63. Van welken 

laatsten soo als eersten koopspennink sij comparanten bekenden en verklaarden volkomen voldaan en 

betaalt te sijn. Oversulks sij comparanten niet alleen van wegens de gelibelleerde coopspenningen bij 

desen ten vollen quiteren maar ook voornoemde sesde part van voornoemde caterstede Plasjan bij desen in 

optima juris forma cederen, transporteren en overdragen gelijk sij doen in en mits desen en dat aan en ten 

erfelijke profijte van voornoemde M.G. van Doornink wed. Jordens en haar erfgenamen. Comparanten 

haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende en voornoemde M.G. van Doornink weduwe en 

haar erfgenamen wederom aanervende bij desen in vollen eigendom overgeven soo als sij comparanten 

het beseten hebben. Met belofte om dese erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan wagten 

en waaren voor alle evictie op en aanspraak soo als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe 

ik rigter voorn. dese neffens Garrit Hendrik Steegman als sijnde door comparanten in juditio gequalificeert 



eigenhandig getekent en comparanten geen zegel gebruikende hebbe ik voor haar en mij gesegelt. 

Actum Nienhuis mijn vergun der aarden den 12 july 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 was Gerrit Hendrik Steegman persoonlijk 

gecompareerd ende erschenen is Jan Aaftink en sijn huisvrouw Jenneken Zwoferink marito tutore en 

hebben ik haar comparanten in juditio voorgelesen een briefjen hetwelke mijn was overgegeven en in soo 

verre mijn de hant bekent en was het de eigenhandt van M.G. van Doornink wed. Jordens en van den 

inhoudt hoog welgeboren en gestrenge heer weledele gestrenge heer belieft voor mij ten protokol aan te 

schriven dat mij toebehoort de geheele voortvaring van Aaftink en beesten hoe genaamt en saat binnen en 

buiten, inboedel des huisses, saat op het landt binnen in huis niets uitgesondert. Hebbende sij comparanten 

verklaart desen inhoudt de opregte en suivere waarheidt te sijn. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik 

rigter voornoemt op versoek door boven gemelde handtschrift gedaan en alhier geregistreert en 

geprothocolleert en alhier eigenhandig getekent. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 12 july 11769. 

 

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 Harmen te Ravenshorst en Peter Meyer 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Jan Coendrink senior (Straten) weduwenaar van wijlen 

Jenneken Koendrink. Bekennende en verklarende hij comparant in den jaare 1749 in eenen vasten en 

onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben aan sijn neef Jan Coendrink junior en derselver 

erfgenamen drie akkers bouwland alle gelegen in den Stokkumer esch in wijse en maniere als volgt. 

Het eerste genaamt het Raalandt groot ongeveer ses schepel tussen Lubbers en Rierink. Het tweede de 

Braake genaamt groot ses schepel gelegen tussen Straten en Leppink. Het derde de Vennekes kempe groot 

vier schepel tussen Kuiper en Esken Wennink met en benevens twee hoekjes hooigrondt het eerste 

genaamt de Reiger groot een en een halff dagwerk hooilandt gelegen in het Stokkumerbroek wordende 

jaarlijks met Leppink omgehooit, het tweede het Messelendam genaamt groot een dagwerk; beide 

percelen in het Stokkumerbroek gelegen, dog alsoo den verkoper bij de verkoping voor en aan sig 

bedongen heeft het tugt en vrugt gebruik gaande uit beide voornoemde parcelen hooilandt gedurende den 

tijdt sijns levens. Soo is het dat dese voornoemde parcelen hooilandt ter preciese nakoming van dit 

accoordt hier voor gerigtelijk aan hem verkoper worden verbonden verhypothyceert en bij desen tot een 

particulier en gerigtelijk onderpandt gegeven. Bekennende hij verkoper teffens, soo van den laatsten als 

eersten kooppennink, van dese vijf voernoemde parcelen ter summa van vijfhondert en vijftig guldens, 

segge f 550, volkomen voldaan en betaalt te sijn. Oversulks comparant niet alleen van wegens de 

gelibelleerde koopspenningen bij desen ten vollen quitteert maar ook voornoemde drie parcelen 

bouwlandt en twee parcelen hooilandt bij desen in optima juris forma cedeert, transporteert en overdraagt, 

sulks doende in en mits desen, en dat aan en ten erfelijken profijte van voornoemden koper Jan Coendrink 

junior en sijn erfgenamen. Comparant hem en sijn erfgenamen bij desen daarvan ontervende en den coper 

voornoemt daar weder aanervende bij desen. Met belofte om dese erfcoop, cessie en transport ten allen 

tijden te sullen staan wagten en waren voor alle evictie op en aanspraak soo als erfcoops regt is. S.A.L. In 

waarheidts oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens den comparant eigenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 14 juli 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 Arnold Schipper 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrik ter Welle en sijn huisvrouw Hendertjen 

Bungelers marito tutore. Bekennende en verklarende sij comparanten van wegens genegotieerde 



opgenomene en bij haar comparanten in goeden Hollandtschen gelde ontfangene penningen opregt en 

deugdelijk schuldig te wesen aan M.G. van Doornink wed. Jordens en erfgenamen een suivere summa 

van drie hondert en vijftig caroly guldens ad twintig stuivers het stuk, segge f 350. Met belofte om dese 

drie hondert en vijftig guldens jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en willen verrenten met vier diergelijke 

guldens van ieder hondert, dog den interesse binnen de drie maanden na de jaarlijkse verschijnsdag 

betalende sullen als dan kunnen volstaan met drie gulden en tien stuivers van ieder hondert. En sal het 

eerste jaar interesse hier van verschenen wesen op den vijftienden juli een duisent seven hondert en 

seventig en soo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden 

gereserveert blijft mits de opsage gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse verschijnsdag. Na welke 

gedane behoorlijke opsage voor gemelde drie hondert en vijftig guldens met de als dan daar op 

verschuldigde en ten agteren sijnde interesse op den eerstkomende verschijnsdag in een onverdeelde 

summa in goeden groven gangbaren Hollandtschen silveren gelde wigtige Hollandtsche ducaten halve of 

heele rijders aan handen van de renthefferse ofte haare erfgenamen sal moeten worden erlegt en 

gerestitueert. Voor welke drie hondert en vijftig caroly guldens en daarop te verlopene interesse sij 

comparanten ter securiteit van de renthefferse en haare erfgenaamen verbinden haare persoonen, gerede en 

ongerede goederen geen uitgesondert en stelt ende gevende tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk 

onderpand haar comparanten eigendoemelijke toebehorende en door haar thans bewoont wordende 

huis en annexen hof groot twaalf schepel gesaai gelegen bij den Koekkoek ten einde de renthefferse en 

erfgenamen sig hier 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 voornoemt dese neffens Garrit Hendrik Steegman als sijnde door 

comparanten in juditio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en comparanten geen zegel 

gebruikende hebbe ik voor haar en mij gezegelt. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 17 juli 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 Arnold Schipper 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Willem Hidder en sijn huisvrouw Aaltjen Tonis (Ikkink) 

marito tutore. Bekennende en verklaarende sij comparanten uit hoofde van genegotieerde opgenomene en 

bij haar comparanten in goeden Hollandtschen gangbaren gelde ter leen ontfangene penningen opregt en 

deugdelijk schuldig te wesen aan Francois de Wolf en desselfs eheliefste Aleida Dumbar en verdere 

erven een suivere summa van twee hondert en vijftig caroly guldens ad twintig stuivers het stuk, 

hersegge f 250. Met belofte om dese twee hondert en vijftig caroly guldens jaarlijks en dus alle jaren te 

sullen en willen verrenten met vier diergelijke guldens van ieder hondert, dog dese interesse binnen de agt 

weken na de jaarlijkse verschijnsdag betalende als dan kunnen volstaan met drie gulden en vijftien 

stuivers van ieder hondert. En sal het eerste jaar interesse hier van verschenen wesen op den vijftienden 

maart een duisent seven hondert en seventig 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. Na welker gedane behoorlijke opsage voorgemelde twee hondert en 

vijftig guldens met den als dan daar op verschuldigde en ten agteren sijnde interesse in een onverdeelde 

summa in goeden groven gangbaren silveren gelde wigtige Hollandtse ducaten halve of heele rijders op 

den eerstkomenden verschijnsdag aan handen van de renthefferen ofte hunne erven sal moeten worden 

erlegt en gerestitueert. Voor welker twee hondert en vijftig caroly guldens en daarop te verlopene en ten 

agteren sijnde en blijvende interesse sij comparanten ter securiteit van de renthefferen en hunne 

erfgenamen verbinden hunne personen, gerede en ongerede goederen geene uitgesondert een stellende en 

gevende tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpand haar comparanten eigendoemelijke 

toebehorende vier dagwerken hooilandt de Nije maate genaamt gelegen in het Markelsebroek naast 

het hooilandt van Jan Schutters en met de andere sijde bij langs de gemeente. Ten einde de renthefferen 

ofte hunne erven sig hier 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 voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent, 

gehandmerkt en gesegelt. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 22 juli 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 Arnold Schipper 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Willem ten Hekhuis (Matena) en sijn huisvrouw 

Garritjen ten Hekhuis marito tutore. Bekennende en verklarende sij comparanten ingevolge koopbrief in 

dato den 23 appril 1769 daarvan opgerigt in eenen vasten en onwederroepelijke erfkoop verkogt te hebben 

aan Wessel Borias in qualiteit als oom en momboir over sijn minderjarige nigt Aleida Modders haar 

comparanten eigendoemelijke circa twee dagwerken hooilandt genaamt de Haarmans maate met sijn 

regt en geregtigheidt kennelijk gelegen tussen den Vloetgraven en Kinpene slag oostens aan Schepers en 

westents aan Haar Wessels maate leggende in de Harke meen; sijnde vrij en allodiaal nergens dan met 

heeren lasten beswaart en wel voor een summa van een hondert en vijf en negentig guldens, segge f 

195. Van welken laatsten als eersten kooppennink sij comparanten bekennen volkomen voldaan en betaalt 

te sijn en bij desen daar voor ten vollen quiteren en doen bij desen aan voornoemde Wessel Borias in sijn 

voorschreven qualiteit van voornoemde circa twee dagwerken hooilandt landtcedelijke cessie, transport en 

overdragt. Comparanten haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende en de pupille van Wessel 

Borias voorschreven en haar erfgenamen bij desen daar weder aanervende. Met belofte om dese erfcoop, 

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

erfcoops regt is. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten 

eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 24 juli 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 Arnold Schipper 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Arent Varenhorst en sijn huisvrouw Hendrine Gorkink 

marito tutore tot Marculo wonende. De welke bekenden en verklaarden van wegens opgenomene en bij 

haar comparanten in goeden Hollandtschen gangbaren gelde ontfangene penningen opregt en deugdelijk 

schuldig te sijn aan de vrouwe Berendina van Heek en haare erfgenamen een capitaale en suivere 

summa van eenduisent caroly guldens, segge f 1000, ad twintig stuivers het stuk. Met belofte om dit 

capitaal groot eenduisent gulden jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en willen verrenten met drie 

diergelijke gulden van ieder hondert en dus jaarlijks dartig guldens van dit geheele capitaal. Waarvan het 

eerste jaar interesse sal verschenen wesen den vijf en twintigsten juli een duisent seven hondert en 

seventig 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 drie maanden voor de jaarlijkse verschijnsdag. 

Als wanneer voorschreven een duisent caroly guldens met de als dan daarop verschuldigde en ten agteren 

sijnde interesse in een onverdeelde summa in goeden groven gangbaren Hollandtschen silveren gelde 

wigtige Hollandtsche ducaten halve of heele rijders op den eerste en daar aan volgende verschijnsdag aan 

handen van de renthefferse ofte haare erfgenamen sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor welker 

een duisent caroly gulden en daarop te verlopene interessen sij comparanten ter securiteit van de 

renthefferse en haare erfgenamen verbinden hunne personen, gerede en ongerede goederen geen 

uitgesondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt 1. het 

Keppels slag soo als sij comparanten het van Gerhardt ten Dam voor een summa van ses hondert tagentig 

guldens hebben aangekogt en op den sestienden juli een duisent seven hondert agt en sestig aan haar 

comparanten is gecedeert, getransporteert en overgedragen teste prothocollo nr 6 fol. 273 en 264. 2. Nog 

twee mudde saailandt in den Markeloschen esch gelegen tussen Jan Lodeweges en Gerrit Kistemaker. 3. 



een stuk weide landt of groengrondt in den Koekkoek gelegen naast de gemeente en Berent Diekink. Ten 

einde de renthefferse ofte haare erfgenamen sig aan dese parcelen ten allen tijde, soo van capitaal als 

verschuldigde verlopenen en daarop ten agteren sijnde 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 waarheids 

oirconde hebbe ik rigter voorn. dese neffens comparanten eigenhandig getekent, gehandmerkt en gesegelt. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 26 juli 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 Arnold Schipper 

persoonlijk gecompareerd ende erschenen is Garrit Jan Reef in qualiteit als ontvanger en collecteur 

der personele middelen der boerschap Elsen onder desen gerigte van Kedingen kennelijk gehorende en 

gelegen. Verklarende hij comparant in optima juris forma ter securiteit van de setters, boermannen en 

gesworens van de boerschap Elsen gerigtelijk te verhypothiseeren en te verbinden comparants hierna 

benoemde eigendoemelijke vaste goederen en een obligatie. 1. drie dagwerken hooilandt genaamt de 

Roesink maate gelegen in het Elsenerbroek aan de ene sijde aan het Rietgoor en aan de andere sijde aan 

Teemker maate soo als die aan hem comparant voor een summa van 260 guldens op den 7 juni deses jaars 

1769 is gecedeert, getransporteert en overgedragen teste prothocollo nr 6 fol. 366. 2. de goederen en 

andersiens door hem comparant bij gerigtelijke distractie uit den boedel van Hendrikus ter Plegt en 

Hermina van der Weiden eheluiden aangekogt en voor de summa van 600 caroly guldens op den 10 meert 

deses jaars 1769 gerigtelijk en gerigswegen gecedeert, getransporteert en overgedragen teste prothollo nr 6 

fol. 329 en 330. 3. ongeveer een dagwerk hooilandt gelegen tussen het Rietgoor en Teemkers maate. 4. 

nog twee dagwerken hooilandt gelegen tussen Wissinks slag en de Lookersdijk agter Schoolmeesters 

gaarden. 5. een obligatie van Jan Bijsterman en Willemina Nijsink groot 150 guldens. Ten einde 

voornoemde zetters, boermannen en gesworens sig aan het een en ander hier voornoemdt kost en 

schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende hij comparant ten dien einde van alle 

exceptien en privilegien regtens desen eenigsints contrarierende. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik 

rigter voornoemdt dese neffens den comparant eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 29 juli 1769. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Garrit Hendrik Steegman en Arnold Schipper persoonlijk 

gecompareert en erschenen is Harmen Vedders weduwenaar van wijlen Jenneken Leussen. 

Bekennende en verklarende voor hem en sijn erfgenamen in eenen vasten en onwederroepelijken erfcoop 

verkogt te hebben aan Berent Reimelink en sijn erfgenamen een stukjen saailandt groot vier schepel 

gelegen tussen Smitjan en Harmen Weevers in den Stokkumer Esch en sulks voor een summa van twee 

hondert acht en sestig gulden, segge twee hondert acht en sestig guldens, vanwelke twee hondert acht en 

sestig guldens uitmakende den laatsten met den eersten koopspennink hij comparant en verkoper bekent 

volkomen voldaan en betaalt te sijn. Oversulks hij comparant niet alleen van wegens de gelibelleerde 

koopspenningen bij desen ten vollen quiteert maar van voornoemden stukjen saailandt groot vier schepel 

bij desen in optima juris forma doet landtcedelijke cessie, transport en overdragt aan en ten erfelijken 

profijte van voornoemden coper Berent Reimelink en erfgenamen. Voornoemden verkoper hem en sijn 

erfgenamen daarvan hiermede ontervende en den koper met de sijne daar weder aanervende en van vollen 

eigendom overgeven soo en in diervoegen als hij verkoper het beseten heeft met belofte om dese erfcoop, 

cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden te sullen staan wagten en waren voor alle evictie 

op en aanspraak als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens 

den comparant eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 26 aug 1769. 

 



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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Garrit Hendrik Steegman en Arnold Schipper persoonlijk 

gecompareert en erschenen sijn Berent Reimelink en desselfs huisvrouw Aaltjen Stuivebelt marito 

tutore. De welke bekenden en verklaarden van wegens opgenomene en in goeden Hollandtschen 

gangbaren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Derk Hogelaar en 

desselfs huisvrouw Janna Vincent, gewesen weduwe van wijlen Jan van der Meulen, op de watermolen 

onder Diepenheim wonende, een capitale summa van drie hondert vijf en twintig guldens, hersegge f 

325 ad twintig stuivers het stuk. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en dus alle jaren te sullen en willen 

verrenten met drie gulden en vijf stuivers van ieder hondert en sal het eerst jaar interesse verschenen 

wesen den 26 aug. 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 voorschreven capitaal met die als dan ten agteren sijnde interesse op den 

eerstkomende verschijnsdag aan handen van de rentheffer ofte derselver erven sal moeten worden erlegt 

en gerestitueert en wel in een onverdeelde summa in goeden groven gangbaren Hollandtschen silveren 

gelde wigtige Hollandtsche ducaten halve of heele rijders. Voor welker capitale summa en daar op te 

verlopene interessen sij comparanten verbinden hunne personen, gerede en ongerede goederen geen 

uitgesondert en specialijk daar voor tot een hypotheek stellen en mits desen daarvoor verbinden haar 

eigen toebehorende van Jan Greven aangekogte en op den 30 appril 1763 teste prothocollo nr 4 aan 

haar overgedragene plaatsjen het Kleine Greven plaatsjen genaamt, bestaande in huis met het daar 

aanleggende kampjen aan Greven gaarden en den Kerkdijk in Beusbergen staande en gelegen. Als mede 

nog een stuk bouwlandt groot ongeveer twee schepel gesaay tussen de landen van Jan Lodewijk en Garrit 

Hoevink in den soo genaamden Kerkdijks camp mede in Beusbergen onder desen gerigte van Kedingen 

gelegen en van Jan Broekmans aangekogt en op den 3 mai 1763 aan comparanten overgedragen teste 

prothocollo nr 4 en aan voornoemde renthefferens mede op den 3 mai 1763 teste prothocollo nr 4 fol. 43 

en 44 gerigtelijk verbonden en verhypothiceert; bij dit alles nog voegende een stukjen saailandt groot vier 

schepel gelegen tussen Smit Jan en Harmen Wevers in den Stokkumer esch en door comparanten van 

Harmen Vedders weduwenaar van wijlen Jenneken Leussen aangekogt en aan comparanten op heden 

overgedragen teste prothocollo nr 7 fol. 11. Ten einde de renthefferen of derselver erven sig aan alle 

voorschreven goederen, 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 voornoemt dese eigenhandig getekent en gesegelt gelijk comparanten die mede 

eigenhandig hebben getekent, gehandmerkt en gesegelt. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 26 aug. 1769. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren burgemeester Jan Reint Janssen en Antoni Bruggink 

persoonlijk gecompareert en erschenen sijn Berent Ribbers en desselfs huisvrouw Jenneken Oinks 

marito tutore. Bekennende en verklarende sij comparanten dat haaren soon Dries Ribbers voor haar 

comparanten voor eenigen tijdt gelegen heeft betaalt aan Jan Oink (Wolters) en desselfs huisvrouw 

Berendina Oink eene summa van 200 caroly guldens, segge f 200, waarmede dan is betaalt en afgelost 

soodanen capitaal ad 200 guldens, hersegge f 200, als sij comparanten op den 15 dec. 1756 van 

voornoemde Jan Oink en desselfs huisvrouw Berendina Oink hadden genegotieert en opgenomen en op 

den 13 sept. 1769 ten prothocolle is geroyeert en te niete gedaan teste prothocollo nr 2 fol. 2. Voor welker 

200 guldens, hersegge f 200, sij comparanten verklaarden bij desen in optima juris forma te cedeeren, 

transporteren en over te dragen en in vollen eigendom over te geven, gelijk sij comparanten bij desen 

cederen, transporteren en overdragen, en in vollen eigendom overgeven aan haaren soon Dries Ribbers 

voornoemt, een dagwerk hooilandt de Monneker maate genaamt aan den Duischen kamp in het 

Elsenerbroek onder desen gerigte van Kedingen kennelijk gelegen. Comparanten haar en haare overige 



erfgenamen van voorn. dagwerk hooilandt de Monneker maate genaamt bij desen daarvan ontervende en 

voorschr. Dries Ribbers met de sijnen in haare plaats bij desen daar verder aanervende. Belovende dese 

schikkinge, ruilinge, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijde te sullen staan wagten en 

waren voor alle evictie op aanspraak en namaninge soo als sulks in de beste en bestendigste forma regtens 

sal kunnen bestaan. S.A.L. In waarheidts 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 hebbe ik voor haar en mijn gezegelt. 

Actum Rijssen den 27 sept. 1769. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Walter Bruce en Derk Jacob Welmers persoonlijk 

gecompareert en erschenen zijn Jan Klosters en desselfs huisvrouw Aaltjen Krooshoop marito tutore. 

De welke bekenden en verklaarden in eenen vasten en onwederroepelijken erfkoop verkogt te hebben 

aan Christina te Lintelo weduwe van wijlen Hermanus Dakhoorn en erven haar comparanten 

eigendoemlijke en toebehorende hoekjen hofgront in Marculo gelegen met de eene zijde naast Arent 

Jurriaan Gorkink zijn huis en bleike en met de andere zijde naast het huis en hof van de voorn. coperse, 

dan ook aan Hendrik Oinks grond gesitueerd zijnde en vierde zijde aan Jenneken Plasmans weduwe van 

Evert van Heuvel harer gront gelegen. Zijnde voorn. hoekje hofgront vrij en allodiaal en nergens mede 

beswaard en aan voorn. Christina te Lintelo wed. van wijlen Harmanus Dakhoorn en erfgenamen verkogt 

voor een somma van twee hondert guldens, zegge f 200. Van welke laatsten zoo als eersten 

koopspennink zij comparanten bekenden en verklaarden volkomen voldaan en betaalt te zijn en bij deze 

voor de goede betaling bedanken, als mede voor de volle cooppenningen quiteren, doende dan teffens en 

mede van voorn. parseel landscedelijke cessie, transport en overdragt aan voorn. Christina te Lintelo wed. 

wijlen Harmanus Dakhoorn en derzelver erfgenamen. Comparanten haar en haar erven bij dezen daarvan 

onterven en voorn. coperse en de haren daar weder aanervende bij dezen. Met belofte om dezen erfcoop, 

cessie en transport ten allen tijden te zullen staan wagten en waren voor alle evictie op en aanspraak als 

ervcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voorn. dese neffens comparanten 

eigenhandig getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Marculo den 7 october 1769. 

 

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

en Nassau Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere mits 

dezen dat alzoo Gerrit Vorsgezang (Wilbers) in Harke woonagtig in den jare 1751 van enen Dries 

Wilbers heeft aangekogt een hoekjen veengrond voor de somma van 70 car. guldens zoo als uit het 

protocol van aangave van 50e penning van desen weled. landgerigte van Kedingen is blijkende en 

waarvan op den 30 juni 1752 aan voorn. coper Dries Wilbers door voorn. vercoper Gerrit Vosgezang is 

betaalt eene somma van 43 en op den 29 april 1752 f 27, makende te samen eene somma van f 70, 

waarmede dan de volle coopspenningen ad f 70 van voorn. stukjen veengrond ten vollen zijn voldaan en 

betaald. Dog alsoo voorn. koper Gerrit Vosgezang van dit stukjen veengrond in gevolge resolutie van haar 

ed. mog. Ridderschap en Steden de staten van de provintie Overijssel en wel in specie ingevolge den 23 

art. van voorgemelde resolutie in dato den 15 july 1737 geen opdragt heeft genomen en den coper Dries 

Wilbers voorschr. en zijne huisvrouw in dien tijd zijn komen te overlijden en men hier omtrent geene na 

erfgenamen en wat meer is in het geheel geene erfgenamen heeft kunnen vinden die van voorn. stukjen 

veengrond het Wilberslag genaamt gelegen agter Vrilink land voor aan den Zwarten dijk in de boerschap 

Harke onder de klokke van Marculo gerigts Kedingen gelegen en aan den voorn. koper Gerrit Vorsgezang 

opdragt hebben willen doen en hij koper voorn. om aan voorgemelde resolutie te voldoen, als mede ter 

zijnen eigener securiteit om ten allen tijden van dit aangekogte hoekje grond den volle eigendom te 

kunnen aantonen, overdragt nodig heeft en nemen moet. Zoo is het dat ik rigter voorn. bij dezen 

gerigtswegen aan meergemelde coper en desselvs erfgenamen van voorn. stukje grond het Wilberslag 

genaamt gelegen agter Vriland land voor aan den Zwarten dijk in de boerschap Harke onder de klok van 



Marculo gerigts Kedingen, vrij van heren lasten en zonder enig bezwaar, ingevolge vertoonde coopbriev 

in dato den 4 juny anno 1751, doe cessie, transport en overdragt zoo en diervoegen als wijlen den 

verkoper Dries Wilbers en zijne huisvrouw en verdere erven in eigendom bezeten hebben aan en ten 

erflijke profijte van voorn. coper en zijne erven. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voorn. dese 

eigenhandig getekend en gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 23 october 1769. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid gesubstitueerd verwalter Richter van Kedingen doe kond en 

certificere kragt deeses dat voor mij en assessoren als waren Walter Bruce en Derk Floreen persoonlijk 

gecompareerd en verschenen is Berentjen Trukes wed. van Hendrik Trukes in deesen geadsisteerd 

met haeren zoon Jan Trukes als haren in juditio verkoren en toegelaten momber. Bekennende en 

verklarende zij comparante wel en deugdelijk schuldig te wesen aan de diacony van Marculo wegens 

opgenomen en bij haar comparante in goeden Hollandschen gangbaren gelde ontvangen penningen een 

zuivere somma van f 400, hersegge vierhondert car. guldens. Met belofte deselve te zullen verrenten met 

drie guldens van ieder hondert en dus met twaalf guldens jaarlyx. Waarvan de eerste betaling zal 

geschieden op St. Maarten 1700 zeventig en zoo continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke aflosse toe. 

Die aan wedersijden gereserveerd word mits de opsage daarvan gedaan worde een half jaar voor de 

jaarlyxe verschijndag. Na welke gedane behoorlijke opsage voorgem. f 400 met de als dan verschuldigde 

en ten agteren zijnde interessen op den eerstkomende verschijndag in een onverdeelde somma in goeden 

groven gangbaren Hollandschen zilver gelde wigtige Hollandsche ducaten en hele of hele rijders aan 

handen van den rentheffers zal moeten worden gerestitueerd. Voor welke vier hondert car. guldens en 

daarop te verlopene interessen zij comparante ter securiteit van de rentheffers verbint haare persoon, 

gerede en ongerede goederen geene uitgesondert en stellende en gevende tot speciaal hypotheek en 

gerigtelijk onderpand haar comparantes eigendoemlijke huis en hof geleegen in Beusbergen naast de 

dominees weide, als mede een stuk bouland den Hanneper es genaamd in den Stokkumer es onder 

Beusbergen ten einde de rentheffers in cas van onverhoopte wan of misbetaling, zoo van capitaal als 

interesse, haar aan deese parceelen ten allen tijden kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. 

Renuntierende zij comparante ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens deese eenigsints 

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

gesubstitueerd verwalter rigter voorn. deze neffens de comparante eigenhandig getekend en gesegeld. 

Actum Goor den 18 november 1769. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren de heere Francois de Wolff en Walter Bruce persoonlijk 

gecompareert en erschenen zijn Gerritje (Geertrui) Slagman wed. van Egbert Hansens geassisteerd 

met hare zoon Derk Hansens als haren verkoren en in juditio toegelaten momboir. De welke verklaarde 

wel en deugdelijk schuldig te weesen aan de diacony van Marculo wegens opgenomen en bij haar 

comparante in goeden Hollandschen gangbare gelde ontfangene penningen een zuivere somma van f 

133, hersegge een hondert drie en dertig caroli guldens. Met belofte deselve jaarlyx en zoo alle jaren te 

zullen en willen verrrenten met drie guldens van ieder hondert en dus met vier guldens in het jaar. 

Waarvan de eerste betaling zal geschieden op St. Maarten 1700 zeventig en zoo continueeren van jaar tot 

jaar tot de dadelijke aflosse toe. Die aan wedersijde gereserveerd word mits de opsage daarvan gedaan 

worde een halff jaar voor de jaarlyxe verschijndag. Na welke gedane behoorlijke opsage voor gemelde f 

133 met de als dan verschuldigde en ten agteren zijnde interessen op den eerstkomende verschijndag in 

een onverdeelde somma in goeden groven gangbaren Hollandsche zilveren gelde wigtige Hollandsche 

ducaten heele of halve rijders aan handen van de rentheffers off hare tijdelijke opvolgers zal moeten 

worden gerestitueerd. Voor welke f 133 en daarop te verlopene interessen zij comparante ter securiteit van 

de rentheffers verbind haar persoon, gerede en ongerede goederen geene uitgesondert en stellende en 

gevende tot speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpand haar comparantes eigendoemlijke huis en 

gaarden gelegen in Stokkum tussen Cremer en Hoevink, ten einde de rentheffers in cas van onverhoopte 



wan off misbetaling, zoo van capitaal als interesse, haar aan dit parceel ten allen tijden kost en schadeloos 

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

privilegien regtens deeze eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelde gelden. 

S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. deese neffens Hendrik Hoevink als hier toe in juditio 

door de comparante speciaal gequalificeerd, eigenhandig getekend en gesegeld. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 27 november 1769. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Derk Floreen en Walter Bruce persoonlijk gecompareert 

en erschenen zijn Gerrit Meengs en zijn huisvrouw Jenneken Gellekers marito tutore. Bekennende de 

comparanten wel en deugdelijk schuldig te wesen aan en ten behoeve van de heer Francois de Wolff 

en vrouwe Alida Dumbar wegens opgenomene en bij haar comparanten in goeden Hollandschen 

gangbaren gelden ontfangene penningen een zuivere somma van f 550, hersegge vijff hondert en vijfftig 

caroly guldens. Met belofte om voorn. f 550 te zullen en willen verrenten met vier guldens van ieder 

hondert jaarlyx en zoo alle jaaren met eene somma van twee en twintig caroly guldens. Dog binnen de agt 

weken betaalende na de verschijndag zullen zij comparanten kunnen volstaan met drie guldens en vijftien 

stuivers van ieder hondert. Welke eerste verschijnsdag zal wezen op den 20 november 1700 en zeventig en 

zoo blijven continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke aflossing en voldoening toe. Die aan 

wederzijden gereserveerd word mits de opsage daar van geschiede een half jaar voor de jaarlyxe 

verschijnsdag. Na welke gedane behoorlijke opsage gemelde capitaal met de als dan daarop verlopene en 

ten agter zijnde interessen aan handen van de rentheffers en hare erven zal moeten worden erlegt en 

gerestitueerd. Voor welk capitaal van f 550 en de daarop te verlopene interessen zij comparanten 

verbinden haare personen, gerede en ongerede goederen geene uitgesondert en stellende en geevende tot 

een speciaal hypotheek en gerigtlijk onderpand 1. een parceel lants genaamt het Russchenslag groot 2 

dagwerk gelegen met het eene einde aan de Schipbeek en met het andere einde aan Meengs mate, 2. een 

parceel lants genaamt het Doornik Rijse gelegen met de zuidzijde langs Diekinks slag en met de 

noordzijde langs Broek Gerrits slag. Ten einde de rentheffers in cas van onverhoopte wan off misbetaling, 

zoo van capitaal als interessen, haar ten allen tijden aan deese parcelen kost en schadeloos zouden konnen 

en mogen verhalen. Renuntierende zij comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien 

regtens dezen enigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelden. S.A.L. In 

waarheids oirconde heb ik rigter voorn. deese neffens de heer Walter Bruce als hier toe door de 

comparanten speciaal gequalificeerd eigenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 27 november 1769. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan Hendrik Nijland en Walter Bruce persoonlijk 

gecompareerd en erschenen zijn Hendrik Schreurs (Spekenbrink) en zijn huisvrouw Megtelt Schreurs 

marito tutore. Bekennende wel en deugdelijk schuldig te wezen aan de diacony van Marculo wegens 

opgenomene en bij haar comparanten in goeden Hollandschen gangbaren gelde ontvangene penningen 

eene zuivere somma van f 250, hersegge twee hondert en vijftig caroly guldens. Met belofte van 

deselve jaarlyx en alle jaren te zullen en willen verrenten met drie guldens van ieder hondert en dus met 

zeven guldens en tien stuivers in het jaar. Waarvan de eerste betaling zal geschieden op St. Maarten 1700 

zeventig en zoo te continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke aflosse toe. Die aan wedersijden 

gereserveerd word mits de opsage daarvan gedaan worde een half jaar voor de jaarlyxe verschijndag. Na 

welke gedane behoorlijke opsage voor gem. f 250 met de als dan verschuldigde en ten agteren zijnde 

interessen op den eerstkomenden verschijndag in een onverdeelde somma in goeden groven gangbaren 

Hollandschen zilveren gelde wigtige Hollandsche ducaten heele of halve rijders aan handen van de 

rentheffers of hare tijdelijke opvolgers zal moeten gerestitueerd worden.Voor welke f 250 en daarop te 

verlopene interessen zij comparanten ter securiteit van de rentheffers verbinden haar persoonen, gerede en 



ongerede goederen gene uitgesondert en stellende en gevende tot speciaal hypotheek en gerigtlijk 

onderpand 5 schepel lands genaamt 1/4 part van de Beltmans kamp onder Stokkum tussen 

Schreursland. Ten einde de rentheffers in cas van onverhoopte wan off misbetalinge, zoo van capitaal als 

interessen, haar aan dit parceel ten allen tijden kost en schadeloos zullen konnen en mogen verhalen. 

Renuntieerende zij comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens deesen eenigsints 

contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelde gelden. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik 

rigter voorn. deese neffens de comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 28 november 1769. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Derk Floreen en Walter Bruce persoonlijk gecompareerd 

en erschenen zijn Roeloff Meulenkolk en zijne huisvrouw Egbertjen Alink marito tutore. Bekenden zij 

comparanten in een goeden vasten en onwederroepelijken erfkoop verkogt te hebben aan Hendrik 

Meulenkolk de navolgende vaste goederen. Eerstelijk een steede zoo als hetselve bij deesen van de erve 

Azijn Hobbenschott is aangekogt en geset op de gemeente bij Meulenkolk gelegen tusschen de Plas en 

den Zwarten dijk in de boerschap Elsen. Ten tweden drie schepel lands gelegen in de Harker es tusschen 

de landerijen van Velt Jan en Immink en dat voor de somma van f 450, hersegge vier hondert en vijftig 

caroly guldens. Voorts nog den inboedel des huises niets exempt, als mede het vee te weten een 

zwartharige witte koe en kalf waarvan het een rood sprokkelt en de ander zwart spreeuwd. Dog welke 

inboedel en vee den koper weder aan de verkoper ... staat bij deese. Welken inboedel en vee voor f 75, 

zegge vijff en zeventig caroly guldens, dus te samen met de vaste goederen voor de somma van f 525, 

hersegge vijff hondert en vijff en twintig caroly guldens. Van welke voorn. f 525 zij comparanten in 

juditio bekenden voldaan en betaald te zijn den laatsten penning met den eersten en daar voor quiteren bij 

deese. Doende dan teffens van opgemelde vaste goederen gelijk mede van den inboedel en het vee 

landsedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan den koper Hendrik Meulenkolk en zijne erven. 

Comparanten haar en haar erven daarvan ontervende ende den koper en zijne erven daar weder 

aanervende bij desen. Met belofte van deese erfkoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen 

tijden te zullen staan wagten en waren voor alle evictie en opspraak en namaning zoo als erfkoops regt is. 

S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voorn. deese neffens de heer Walter Bruce als hiertoe door 

de comparanten speciaal gequalificeerd eigenhandig getekent en gezegeld. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 29 november 1769. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Derk Floreen en Walter Bruce persoonlijk gecompareerd 

en erschenen zijn Abraham Lodewegers en Jenneken Egbers zijne huisvrouw marito tutore. 

Bekennende en verklarende wegens opgenomene en bij haar comparanten in goeden gangbaren gelde 

ontfangen penningen van den weledelen heer P. van der Meulen predicant tot Delden, schuldig te wesen 

een somma van zeven hondert en vijftig caroly guldens, herzegge f 750. Met belofte om dese alle jaren 

te zullen en willen verrenten met vier dito guldens van ieder hondert en dus met dertig guldens jarlyx. 

Onder deese mits nogtans dat zij comparanten deesen interesse binnen 3 maanden na de jaarlyxe 

verschijndag, waarvan de eerste zal weesen op den 1 january 1771, betalen en zullen en konnen volstaan 

met 3 en een halve percento en dus met ses en twintig guldens en vijff stuivers in het jaar. Belovende zij 

comparanten wijders in het betalen deeser interesse te continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke aflosse 

en restitutie toe. Die aan wedersijden gereserveerd word mits de opsage daarvan geschiede drie maanden 

voor de jaarlyxe verschijndag. Na welke gedane behoorlijke opsage en gemelde capitaal groot f 750 met 

de als dan ten agteren sijnde interessen zullen moeten worden erlegt en gerestitueerd aan handen van de 

rentheffer of sijne erven in goeden gangbaren Hollandsche zilveren gelde wigtige Hollandsche ducaten 

heele of halve rijders in een onverdeelde somma. Voor welk capitaal groot f 750 en interessen sij 

comparanten verbinden hare personen, gerede en ongerede goederen geene uitgesondert en geevende tot 



een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpand haar comparanten eigendoemlijke plaatsien bij de 

Stoelhorst en tans bewoond door de vrouw van Lammert ten Bos, alsmede zodane percelen als den 

eersten comparant Abraham Lodeweges op den 7 october deeses jaars 1769 ten overstaan van dese 

weledele lantgerigte van Kedingen van den weduw van wijlen Garrit van Scheepen zijnde Janna 

Berentsen in juditio heeft aangekogt zoo als hier onder gespecificeerd staan. Ten eersten den halven hoff 

binnen Marculo zijnde vrij en allodiaal en nergens meede beswaard dan met heeren lasten geleegen naast 

Welmers hofje. Ten tweeden een huis en halve hoff gelegen binnen Marculo tusschen Smits gaarden en 

het voorgemelde parceel zijnde vrij en allodiaal en nergens meede beswaard als met de ordinaire heeren 

lasten en eenen uitgang van 2 garven garste behorende onder de Leunks tiende aan den huise Grimbergen. 

Ten einde de rentheffer off zijne erven in cas van onverhoopte wan off misbetaling, soo van capitaal als 

interessen, haar ten allen tijden aan deze percelen kost en schadeloos zullen konnen en mogen verhalen. 

Renuntiereende zij comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens deese eenigsints 

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

rigter voornoemt deese neffens comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en geseegeldt. 

Actum Nienhuys mij vergun der aarden den 15 xbr. 1769. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Derk Floreen en Walter Bruce persoonlijk gecompareerd 

en erschenen is Arent Roelofs weduwenaar van Maria Hegemans en bekende bij deesen in eene 

stevigen vasten onwederroeplijken erfcoop verkogt en in vollen eigendom overgeven te hebben aan 

desselvs schoonsoon Hendrik Bras en zijne huisvrouw Grietje Roelofsen zijn eigendoemlijke halve 

huis en halve gaarden daaragter gelegen in het Elsenerbroek voor eener somma van vijftig car. 

guldens. Bekennende van den laatsten en eersten dier koopspenningen voldaan en betaald te zijn. 

Oversulx daarvoor quiterende bij deesen, wijders van voorn. halve huys en hoff bij deesen doende 

gerigtlijke transport en overgave aan den coperen voorn. en hare erven, deselve en daar aan ervende en 

hem comparant en sijne erven daarvan ontervende bij deses. Belovende deese erfkoop, cessie, transport en 

overgave ten allen tijden te staan wagten en waren voor alle evictie op en aanspraak en namaninge zoo als 

erfcoops regt is. Verklarende den coper Hendrik Bras, zoo voor hem selvs als voor zijne absente 

huisvrouw dat egter de huwlyxvoorwaarden op den 21 july 1757 en 8 july 1769 gesloten exempt deese 

vaste goederen in haar volle kragt en waarde blijven. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. 

deese neffens Jan Hendrik Nijland als door comparanten in juditio hier toe gequalificeerd eigenhandig 

geteekend en comparanten geen zegel gebruikende voor haar en mij gesegeld. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 30 december 1769. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Derk Floreen en Walter Bruce persoonlijk gecompareerd 

en erschenen is Jan Arent Noordendorp (koopman en burg. van Diepenheim). Verklarende hij 

comparant in juditio in den jare 1752 gequalificeert en gevolmagt geweest te zijn van eene Maria ten 

Broeke om uit haar constituente naam te ontfangen eene somma van f 70 uit handen van enen Derk ten 

Haghuis ter voldoening der coopspenningen van een half dagwerk hooiland gelegen in het 

Stokkumerbroek in het Beugholt. Zoo door gemelde Derk ten Haghuis op den 29 februari 1752 bij 

publique veiling van haar constituente was aangekogt zoo als bovengenoemd voor eene somma van f 70. 

Van welke somma bij coper op den 16 october van bovengem. jaar aan haar constituente en verkoperse in 

desen ten vollen heeft voldaan en betaald. Edog daarna tot heden toe nog geen opdragt genomen zijn en 

zulx strijdig is tegens den 23 art. van consent en resolutie van haar Ed. Mog. Ridderschap en Steden de 

Staten deser onser provintie Overijssel in dato den 15 july 1737 en hier omtrent naukeurig ondersoek is 

gedaan off bovengem. Maria ten Broeke nog in leven ofte vinden was en of deselve hier ook na-erven 

hadde waardoor deze overdragt konde geschieden. Dog nog een nog ander gevonden hebbende zoo is het 

dat bovengem. Jan Arent Noordendorp uit kragt van de volmagt na alvorens verklaart te hebben dat zoo 



wel den laatsten als eersten kooppenning te danke zijn voldaan en betaald. In zijne voorn. qualiteit bij 

desen den voorgem. 2 dagwerk hooylant van gemelde Derk ten Haghuys en zijne erfgenamen doen 

lantcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. Gemelde Maria ten Broeke en hare erfgenamen bij 

desen daarna ontervende ende den coper met de zijnen daar wederom aanervende mits deesen. Met belofte 

om deese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden te zullen staan wagten en waren 

voor alle evictie op aanspraak en namaninge zoo als erfcoops regt is. Doende teffens hier meede voor de 

volle cooppenningen te danke en quiteren. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. deze neffens 

de comparant in juditio te qualificeren en getekend en gesegeld. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 3 januari 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Derk Floreen en Garrit Meeuwissen persoonlijk 

gecompareerd en erschenen is Hilleken Meengs wed. van Harmen Montenij in deesen geadsisteerd met 

de heer Walter Bruce als haren in juditio toegelaten momboir. Bekennende zij comparante deugdelijk 

schuldig te zijn aan Gerrit (?) Ikkink in Beusbergen een capitaal groot drie hondert caroly guldens, 

hersegge f 300, wegens opgenomen en bij haar comparante in goeden gangbaren gelde ontfangene 

penningen. Belovende voorn. capitaal te zullen en willen verrenten met drie dito guldens van ieder hondert 

en jaarlyx en dus alle jaren met eene somma van negen caroly guldens en zoo te continueren van jaar tot 

jaar tot de dadelijke aflosse en restitutie toe. Die ten wedersijden word gereserveerd mits daarvan opsage 

geschiede een halv jaar voor de jaarlyxe verschijndag. Waarvan de eerste zal vervallen op Jacobi deezes 

jaars 1770. Na welke gedane behoorlijke opsage voorschr. capitaal en interesse zal moeten worden erlegt 

en gerestitueerd aan handen van den rentheffer off zijne erven en zulx in eene onverdeelde somma in 

goeden groven gangbaren Hollandschen zilveren gelde wigtige Hollandsche ducaten heele off halve 

rijders. Voor welke capitaal van f 300 als meede voor de daarop te verlopene interessen zij comparante ter 

securiteit van den rentheffer in deesen verbint hare personen en goederen zoo gereede als ongereede geen 

uitgesondert. Stellende en gevende tot eene speciale hypotheek en gerigtlijk onderpant haar comparant 

eigendoemlijke stuk bouwland den Muggensomp genaamt groot een half mudde gesaay gelegen tussen 

de landerijen van Derk Welmers in den Markuloschen es schietende aan de gemeene weg; dan nog een 

akker bouwland den Rondenkamp genaamt groot ongeveer 3 schepel gezaay gelegen met de oostzijde 

langs comparante land en met de westzijde langs den gemene weg. Ten einde de rentheffer of zijne erven 

haar aan deese parcelen in cas van onverhoopte wanbetaling, zoo van capitaal als interesse, kost en 

schadeloos zou kunnen en mogen verhalen. Renuntieerende comparantinne van alle exceptien en 

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

S.A.L. In waarheids oirconde en om te strekken naar behoren heb ik rigter voorn. deese neffens comp. 

eigenhandig getekend en gesegeld. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 19 jan. 1770. 

 

Ik Johan Henrik Jalink van wegens Hoger Overigheid en verwalter Rigter van Kedingen doe condt en 

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

persoonlijk gecompareerd en erschenen is Hilleken Meengs wed. van Harmen Montenij tot Markulo 

wonende geassisteert met burgermr. Hendrikus Seemsmaker als harer versogten en ad hune actum 

toegelaten mombaar. Welke bekende en verklaarde wegens opgenomene en bij haar te danke ontvangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Jannes Altink te Rijswijk in Holland wonende 

een capitale somma van twaalf hondert caroly guldens, segge f 1200. Met belofte om gemelde capitaal 

jaarlix en alle jaren te sullen en willen verrenten met drie en een halve gulden van ieder hondert, dog den 

interesse betalende binnen een vierendeel jaars naa den verschijndag zal als dan kunnen volstaan met drie 

gulden en vijff stuivers van het hondert. Zullende het eerste jaar interesse verschenen wesen als heden 

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

wedersijden sal mogen vrij staan mits de opsage een half jaar voor den verschijndag gedaan worde. Als 

wanneer voorschr. capitaal met die als dan ten agteren sijnde interessen aan handen van den rentheffer off 



derselver erven kost en schadeloos zal moeten worden gerestitueerd ende erlegt. Voor welke somma met 

die daarop mogten komen te verlopene interessen comparante onder assistentie als voren verbint haar 

persoon en goederen geene uitgesondert en tot een speciaal hypotheek en onderpand daarvoor 

stellende deese navolgende vaste goederen. 1. de Aanholtskamp gelegen tussen de landen van Bartels en 

Jabbinga, 2. Dijkinks Halven ronden camp in Stokkum gelegen aan het veen bij de Wieme, 3. Twee mud 

land aan den dorper esch gelegen tussen het land van Welmers en aan het einde langs den gemenen weg, 

4. haar huis, hoff en daarbij liggende landerien de Leegte genaamd in Markulo gelegen, 5. twee dagwerk 

hooiland de Deele genaamt gelegen aan den nieuwen dijk, 6. een hooyland de Akkers genaamt groot 

ongeveer 4 en een half dagwerk. Waaraan den rentheffer off desselvs erven zig daar aan ten allen tijden 

kost en schadeloos, zoo wegens capitaal als interessen, zullen konnen en mogen verhalen. Renuntierende 

de comparante ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens deesen enigsints contrarierende en 

in specie van de exceptie van ongetelden gelden. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter 

voorn. neffens de comparante als mede desselvs momber deese eigenhandig getekend en gesegeld. 

Actum Goor den 29 january 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Derk Floreen en Walter Bruce persoonlijk gecompareerd 

en erschenen is Geertje Sligman geassisteerd met haar soon Jan Sligman als haar versogten en ad hune 

actum toegelaten momber. Bekende sij in en een vaste erfcoop verkogt te hebben aan Jan Klijn Ikkink 

en zijn huisvrouw Geertje Koeslag ongeveer een half mud gesaai aan de strate onder Marculo tussen 

Cusbelt en Smit Jan voor hondert vijftig caroly guldens, zegge f 150. Van welke somma zij comparante 

bekende voldaan te sijn, daarvoor bij desen quiterende en doende teffens hiervan landcedelijke cessie, 

transport, overdragt en overgave aan den coper Jan Klijn Ikkink en zijn huisvrouw en erven. Comparante 

haar en hare erven daarvan ontervende en de coper voorn. en de zijne daar wederom aanervende. 

Belovende deese ervcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijde te sullen staan wagten en 

waren voor alle evictie op en aanspraak en namaninge zoo als ervcoops regt is. En is dit land verkogt voor 

vrij en allodiaal exempt een tiende aan de huise Grimberg en is dese hare laste. S.A.L. In waarheids 

oirconde en om te strekken na behoren heb ik rigter voorn. deese neffens Walter Bruce als hiertoe door 

comparante gequalificeerd eigenhandig getekend en comparante geen zegel gebruikende voor mij en haar 

gesegelt. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 9 febr. 1770. 

 

Noodgerigte gehouden tot Goor 15 febr. 1770. Verwalter rigter J.H. Jalink en assess. Hendrik Jalink en 

Cornelis Soeters. 

Compareren in deesen weledele gerigte Arent Leferink en desselvs huisvrouw Margarite Bronnikreeff 

voordragende doe dat onhand zijn geworden datze door hunne lantheren D. en H. van Assen en 

erffgenamen eerstdaags stonden aangesproken voor eenen zomma van ruim hondert guldens en zij 

comparanten tans niet meer in staat zijnde om zulks als ook te ten agteren zijnde heren middelen te 

betalen, te rade waren geworden alle hare mobilia, vee en gedorst en ongedorst korengewas op den lande 

in het groot off klein niets uitgesondert, gerigtelijk bij desen te cederen en over te dragen aan haren 

schoonzoon Jannis ten Donkelaar en dersselvs huisvrouw Hendrica Leeferink comparants dogter. 

Onder deese expresse conditie nogtans dat gemelde hunnen schoonsoon en dogter daarvoor zullen 

aannneemen te betalen alle restanten landpagten zoo aan hunne lantheer en erfgenamen schuldig zijn; als 

ook de ten agteren zijnde heren middelen, gelijk ook comparanten den tijd hares levens op het plaatsje den 

Barlo bij haar zoon en dogter kunnen en mogen blijven, mede in eten en drinken en ten huises beste 

arbeiden en bij overlijden door deselve na vermogen ter aarden bestelt worden en nog uitkeren aan hunne 

overige kinderen te samen 5 gulden wanneer se 25 jaar zijn en opdat deese ten voorschr. fine mag strekken 

en effect sorteren. Versoeke comparanten dat deese ten protocolle worde geregistreerd. Hier op 

gecompareerd Jannis ten Donkelaar mede namens deselve huisvrouw verklarende in vorenstaande conditie 

genoegen te nemen en sulx bij deesen te accepteren. 



 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Derk Floreen en Jannis Aalbrink persoonlijk 

gecompareerd en erschenen is Jan Weerdes nu Zwoferink en huisvrouwe Hendrine Zwoferink. Welke 

bekende in den jare 1752 in een vasten erfcoop verkogt te hebben aan Henrik Beumers een hoek 

hooiland de Schipmate genaamt gelegen in het Elsenerbroek schietende met de zuidsijde aan den 

Schipvoord, aan de oostzijde langs Rotmans mate, noordoostelijk aan ... mate en westelijk aan Jan 

Mensink schipmate voor de somma van drie hondert caroly guldens, hersegge f 300. Hem daarvoor 

quiterende ende bij deesen doende teffens van gemelde hooiland lantsedelijke cessie, transport, overdragt 

en overgave aan den coper Hendrik Beumers en zijn erven. Comparanten hun en hunne erven daarvan 

ontervende en den coper voorn. en de zijnen daar wederom aanervende. Met belofte om deese ervcoop, 

cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden te sullen staan wagten en waren voor alle evictie 

op en aanspraak en namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde en om te strekken na 

behoren heb ik rigter voorn. deese neffens Derk Floreen als hiertoe door comparanten gequalificeerd 

eigenhandig getekend en comparanten geen zegel gebruikende voor haar en mijn gezegeld. 

Actum Elsen den 19 febr. 1770. 

 

Wij Secr. Burgermeesteren en Schepenen en Regeerders van sGravenhage bekenden en verklaarden dat 

voor ons is erschenen Fenneken Hopmans hier ten stede wonende en in desen geadsisteerd met Peter 

Erenwel als momboir en verklarende hier door te constitueeren en volmagtig te maken Derk Hendrik 

Gorkink wonende in de provincie Overijssel drostampt Twente in het dorp Markelo onder den gerigte van 

Kedingen. Ten einde om uit naam en van wegens haar constituante voor den weled. gerigte van Kedingen 

te erschijnen en aldaar volgens costume locaal voor eene somma van vijf en zeventig guldens vrij geld 

bij haar constituante ten genoegen ontvangen aan de personen van Gerardus ten Dam en desselvs 

huisvrouw Aaltjen ter Borg en erfgenamen in vollen eigendom te cederen, te transporteren en over te 

dragen een stukje land groot 3 en een half schepel gesaay naast het land van Gerrit Greeven in de 

buerschap Stokkum mede in opgemelde gerigt van Kedingen geleegen. Met alle deselvs regt en 

geregtigheden, raad en onraed daartoe gehorende en voor alle evictie en namaninge te caveeren en alles 

hyromtrent te doen hetgeen ter zake nooddruft in deese zal komen te vereisschen. Alles met belofte van 

ratihabitie en indemnitatie en onder verband als na regten, alles onder soner fraude. Des ten oirconde 

hebben wij deze met onze opgedrukte stadszegel bevestigt en bij den secretaris laten tekenen den 10 maart 

1758. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Derk Floreen en Willem Welmers persoonlijk 

gecompareerd en erschenen is Derk Hendrik Gorkink als gevolmagtigde van Fenneken Hopmans luid 

procuratie gepasseert voor de regering van het Hage en daar den 10 maart 1758 op hem ad hune actum 

debite gepasseert, in deesen gerigte gesien, gelesen en van waarden erkent en het vidimus getekent en ten 

prothocolle van transporten deeser gerigte geregistreert nr 60 en 61. Uit kragte van welke volmagt hij 

comparant bekende in een vaste erfcoop verkogt te hebben aan Gerardus ten Dam en huisvrouw 

Aaltjen ter Borg een stukje land groot 3 en een half schepel gelegen naast het land van Gerrit Greven 

in de boerschap Stokkum voor de somma van vijf en seventig car. guldens, hersegge f 75. Van welke 

coopspenningen comparant in zijne qualiteit bekende voldaan te sijn, daar voor quiterende bij deesen en 

doende teffens van voorn. land lantsedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan de coperen 

Gerardus ten Dam en Aaltjen ter Borg en hunne erven. Comparant zijne principalinne voorgemeld en hare 

erven daarvan ontervende en gemelde coperen met de hare daar wederom aanervende. Met belofte van 

dese ervcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden te sullen staan wagten en waren 

voor alle evictie op en aanspraak en namaninge als ervcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde en om 

te strekken na behoren heb ik rigter voorn. deese neffens den comparant in zijne qualiteit eigenhandig 



getekend en gesegeld. 

Actum Marculo den 20 febr. 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan Roelof Jalink en Walter Bruce persoonlijk 

gecompareerd en erschenen zijn Garrit Vinkers (Plasman) en zijn huisvrouw Hendrine Stegemans 

marito tutore. Welke bekenden en verklaarden in den jare 1764 in een onwederroepelijken ervcoop 

verkogt te hebben aan Gerrit Jan Nijland een stuk landgront groot 6 spint gelegen aan de Veltkant 

en sulx voor de somma van seven en vijftig caroly guldens, hersegge f 57. Van welke coopspenningen 

comparanten bekenden voldaan te zijn en daarvoor bij deesen quiterende, doende teffens van voorn. lant 

lantsedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan de coper Gerrit Jan Nijland en sijne erven. 

Comparanten haar en haare erven daarvan ontervende en den coper en de sijnen daar wederom aanervende 

bij deesen. Met beloften van deese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden te 

sullen staan wagten en waren voor alle evictie op en aanspraak en namaninge als ervcoops regt is. S.A.L. 

In waarheids oirconde en om te strekken na behoren heb ik rigter voorn. deese neffens comparant, sijn 

vrouw in tussentijt is komen te overlijden, eigenhandig getekend, gehandmerkt en gesegeld. 

Actum Goor den 21 february 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan Roelof Jalink en Walter Bruce persoonlijk 

gecompareerd en erschenen zijn Jacob Meengs (Daalwijk) en zijn huisvrouw Fenneken Sloot marito 

tutore. Bekennende en verklarende in de jare 1753 in een vasten erfcoop verkogt te hebben aan Stoffer 

Kloots een mud lands gelegen in den Potkamp onder Harke tussen het land van den coper en van 

Hendrik Wiemerink voor de somma van honder en seventig caroly guldens en elff stuivers. Van welke 

coopspenningen comparanten verklaren ten vollen te zijn voldaan en quiteert bij deesen den coper. 

Teffens van voorn. land lantsedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan den coper Stoffer Kloots 

en sijne erven. Comparanten haar en haare erven daarvan ontervende ende de coper voorn. met de sijnen 

daar wederom aanervende. Met belofte van deese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten 

allen tijden te sullen staan wagten en waren voor alle evictie op en aanspraak en namaninge als ervcoops 

regt is. S.A.L. In waarheids oirconde en om te strekken na behoren heb ik rigter voorn. deese neffens 

Walter Bruce als hiertoe door comparanten gequalificeert eigenhandig getekend en comparanten geen 

zegel gebruikende voor haar en mij gesegeld. 

Actum Goor den 21 february 1770 (Nb zie ook akte dd 26-04-1770). 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan Roelof Jalink en Walter Bruce persoonlijk 

gecompareerd en erschenen zijn de gesworens van Harke met namen Wolter ter Look, Lammert 

Plasman en Harmen Poel welke verklaarden in de jare 1764 in een vasten erfcoop verkogt te hebben 

aan Jan Renssink off Pape Jan een hoekjen gemeente land voor de somma van hondert sestig caroly 

guldens, hersegge f 160. Van welke cooppenningen comparanten bekenden voldaan te zijn en daarvoor 

bij deesen quiteerende en doende wijders van voorn. hoekje gemeente land landsedelijke cessie, transport, 

overdragt en overgave aan den koper Jan Renssink. Zijne heren comparanten haar en hare erven daarvan 

ontervende en den coper voorn. en de zijnen daar wederom aanervende bij deesen. Met beloften van deese 

erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden te sullen staan wagten en waren voor alle 

evictie op aanspraak en namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde en om te strekken na 

behoren heb ik rigter voorn. deese neffens Wolter ter Look prose als mede door de andere comparanten 

hiertoe gequalificeerd eigenhandig getekend en gesegeld. 

Actum Goor den 21 february 1770. 



 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deeses dat Harmen Swiers off Lonink aan mijn heeft verklaard in den jare 1763 van wijlen zijn 

oom Jan Breukink te hebben gekogt een perceel bouwland den Dingselberg genaamt grroot ongeveer 

10 schepel, het Loos groot ongeveer 7 dagwerk hooiland, nog het Boelink slag groot ongeveer 3 

dagwerk hooiland, verder het Nieuwe slag groot ongeveer 5 dagwerk hooiland; alles voor eene 

somma van drie duisent vijf hondert guldens, hersegge f 3500. Welke laatsten zoo als eersten 

coopspenningen reets voor het overlijden van gemelde zijn oom voldaan en betaald zijn, dog versuimd 

hiervan op zijn tijd overdragt te neemen en geene andere erfgenamen zijnde die aan hem koper voorn. 

hiervan overdragt kunnen geeven en ieder een ingevolge den 23 art. van het reglement en resolutie van 

hun Ed. Mog. Ridderschap en Steeden de Staten der provintie Overijssel in dato den 15 july 1737 verpligt 

zijnde van zijn aangekogte vaste goederen drie maanden na betaling der laatste cooppenningen overdragt 

te neemen. Zoo is het dat ik rigter voorn. vermeend hebbe gerigtswegen van alle deese parceelen aan 

gemelde coper cessie, transport en overdragt te moeten doen en aan hem in vollen eigendom overgeven in 

dier voegen als wijlen zijn oom Jan Breukink deselve in eigendom heeft beseten dus met deselven lusten 

en lasten, raad en onraad, regten en geregtigheden. S.A.L. In waarheids oirconde om te strekken na 

behoren heb ik rigter voorn. deese eigenhandig getekend en gesegeld. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 21 february 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Derk Floree en Gerrit Meeuws persoonlijk gecompareert 

sijn Gradys ten Dam en desselfs huisvrouw Aaltjen ter Burg marito tutore. Welke bekenden en 

verklaarden van wegens opgenomen en nij haar comparanten ter lheen ontfangene penningen opregt en 

deugdelijk aan de diaconye van Marculo en haare opvolgers een capitaale summa van twee hondert 

en vijftig caroly guldens, hersegge f 250. Met belofte om dese twee hondert en vijftig guldens jaarlijks en 

dus alle jaaren te sullen en willen verrenten met drie gulden van ieder hondert, dus in het jaar seven 

guldens en tien stuivers, dog soo de rentgever het eene jaar niet met het ander houden zullen als dan van 

ieder hondert moeten betalen drie guldens en tien stuivers en dus in het jaar agt gulden en vijftien stuivers. 

Sullende het eerste jaar interesse hier van verschenen wesen den 25 maart 1771 en de betalinge dese rente 

moeten 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 verschijndag. Na 

welke gedane behoorlijke opsage voorschreven te weesen vijftig guldens en de daarop verschuldigde en 

ten agteren sijnde interessen op den eerstkomende verschijndag in een onverdeelde somma in goeden 

groven Hollandtschen gangbaren silveren gelde heele of halve rijders wigtige Hollandsche gerande 

ductaten aan handen van genoemde rentheffer en haar opvolgers sal moeten worden erlegt en gerestitueert. 

Ter securiteit al het geen voorschreven en teer preciese nakoming van alle hetselve soo verbinden en 

geven sij comparanten soo voor het een en ander aan voornoemde renthefferen of opvolgeren hunne 

personen, gerede en ongerede goederen geene uitgesondert en wel tot een speciaal hypotheek en 

gerigtelijk onderpandt stellende drie dagwerken hooilandt de osseweide genaamt door de 

rentgeeveren op den 7 oct. 1769 ten overstaan van den edelen landtgerigte van Kedingen, uit den boedel 

van wijlen Gerrit van Schepen en Janna Berentsen in leven echtelieden, aangekogt en op heden aan 

comparanten gecedeert, getransporteert en overgedragen teste prothocollo nr 7 fol 70, alsmede een stuk 

landt het Nieuwe genaamt gelegen in de boerschap Harke tussen Harmen Vedders en Cusbelt. Ten einde 

voornoemde renthefferen sig aan dese parcelen soo van capitaal als in cas van wan en misbetalinge van de 

agteren sijnde en verschuldigde interessen 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 waarheidt oirconde hebbe ik 

rigter voorn. dese neffens comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 21 maart 1770. 



 

Copia 

In den jaaren zeventien hondert en neegen en sestig den sevenden april heb ik ondergetekede Eelsie 

Scheepen en Marya Schepen meerderjarige jonge dogters van de wed. Gerrit Schepen woonende tot 

Haarlem en bekende en verklaarde te stellen als generaale ... te magtigen den eersamen Willem Welmers 

ende den eersamen Derk Barentse wonende in Markelen om den boedel van den boven gemelde weduw 

Gerrit Schepen te treeden ende daar mede te handelen als na regten kan en gehandel worden specialijk met 

de magt van asumptie ende  

Was getekent Eelsen Schepen, Marya Schepen, Henderica Schepen. Pro vera copia. J.A. van Hoevell 

rigter. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Derk Floree en Gerrit Meeuws persoonlijk gecompareert 

is Derk Barentsen Sligman in qualiteit als voogt en momber over de vijf minderjarige kinderen 

namentlijk Willem, Janna, Garrit Hendrik, Jan en Geertruit van Schepen nagelaten door wijlen 

Garrit van Schepen en Janna Berentsen in leven echtelieden; voordragende hoe dat zij op den 7 oct. 

1769 in predicta qualitate verkregen consent en permissie van den hoog geboren heeren grave van Heiden 

Hompesch heere van Ootmarsum landtdrost van Twente met en benevens de voorkennis en goedkeuringe 

der meerderjarigen als sijn Elsjen, Maria en Hendrika van Schepen, relatie der eigenhandige brief soo ten 

prothocolle van transporten deser gerigte nr 7 fol 69 en 70 staat geregistreert desen boedel ten overstaan 

van het weledele landt gerigte van Kedingen heeft gedistraheert en verkogt sijnde van het tweede perceel 

de Ossenweide genaamt groot drie dagwerken sijnde vrij en dus nergens mede beswaart en bij kaarsen 

uitgang koop geworden en gebleven Gradus ten Dam met en voor de summa van drie hondert twaalf 

guldens en seven stuivers, segge f 312, sijnde guldens van een en twintig stuivers en dus aan opgeld 

vijftien gulden twaalf stuivers en ses penningen, dus te samen uitmakende een summa van drie hondert 

seven en twintig guldens en negentien stuivers en ses penningen. Hier op gekort wegens de hoogste 

insategelt drie guldens, dus te samen vier gulden en vier stuiver. Soo dat hij Gradus ten Dam ter 

voldoening van de volle koopspenningen van dit sijn voornoemde aangekogte parceel van desen 

weledelen gerigte heeft betaald eene suivere somma van drie hondert en drie en twintig guldens en vijftien 

stuiver en ses penningen. Waarvoor desen wel edelen gerigte neffens Derk Barentsen Sligman in predicte 

qualitate bij desen quiteert en Gradus ten Dam voor de goede betalinge bedankt. Doende hij Derk 

Barentsen Sligman in voorschreven qualiteit en mede als lasthebber van voornoemde mederjarige relatie 

tot voorgemelde brief van voornoemde drie dagwerken hooland de Osseweide genaamt bij desen aan 

Gradus ten Dam en huisvrouw Aaltjen ter Burg en verdere erven landcedelijke cessie, transport, overdragt 

en overgave. Hij Derk Barendsen Sligman uit hoofde en kragt voor het geven de voorn. gemelde kinderen 

wanneer ... of hunne erven hiervan ontervende en Gradus ten Dam met de sijne daar in hunne plaats weder 

aanerven met desen. Met belofte om dese ervinge, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijde 

te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak en namaninge soo als erfcoops regt is. 

S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voorn. dese neffens Derk Berentsen Sligman in predicta 

qualitate eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 24 maart 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Derk Floree en Gerrit Meeuws persoonlijk gecompareert 

is Jan Barentsen Sligman in qualiteit als voogt en momboir over de vijf minderjarige kinderen 

namentlijk Willem, Janna, Garrit Hendrik, Jan en Geertruit van Schepen nagelaten door wijlen 

Gerrit van Schepen en Janna Berentsen in leven echtelieden en voordragende hoe dat hij op 7 oct. 1769 

in predicta qualitate verkregen consent en toestemming van den hoog geboren heer en grave van Heiden 

Hompesch heere van Ootmarsum landtdroste van Twente met en benevens de voorkennis, approbatie en 



goedtkeuringe der medejarige als sijn Elsjen, Maria en Hendrika van Schepen relatie tot eigenhandige 

brief soo ten prothocolle van transporten deser gerigte nr 7 fol 69 en 70 staat geregistreert desen boedel 

ten overstaan van het weledele landtgerigt van Kedingen heeft gedistraheert en verkogt en is van het 

vierde parceel sijnde den halven hof gelegen binnen Marculo naast Welmers hofjen sijnde vrij en 

allodiaal en nergens dan met ordinaire heeren lasten beswaart en teffens van het vijfde perceel sijnde het 

huis met den halven hof gelegen binnen Marculo tussen Smits gaarden en voormelde huis. Het vijfde 

perceel sijnde vrij en allodiaal alleen beswaart met ordinaire heeren lasten en eenen uitgang van twee 

garven garste behorende onder de Leunks tiende aan den huise Grimbergen. Nadat voornoemde vierde en 

vijfde perceel met onderschrijvinge van houten borden ieder afsonderlijk waren opgehangen sijn deselve 

bij het aansteken der kaars als wesende toen het sesde perceel in eene ... weder gehangen en met kaarsen 

uitgang daarvan geworden en gebleven Abraham Lodewegens en voor de somma van vijf hondert 

negentig guldens en tien stuivers, segge f 590-10, sijnde guldens van een en twintig stuivers het stuk, 

dus aan opgeldt vijf en twintig gulden en elf stuiver, dus tesamen ses hondert sestien gulden en eene 

stuiver. Dan gaat hier weder af voor hoogste insategelt van het vijfde perceel eene gulden en tien stuiver 

en een hoging ad drie gulden en ses stuiver; van het vijfde voor hoogste insategelt drie gulden en eene 

hoging ad drie gulden en ses stuiver. Door hem selven drie gulden gehoogt is ses stuiver, dus dat hij 

Abraham Lodewegens hier in het geheel kan korten vijf gulden ses stuiver en dus ter voldoening van de 

volle koopspenningen der voornoemde goederen aan handen van desen weledelen gerigte heeft betaalt een 

suivere somma van ses hondert tien guldens en dertien stuiver waarvoor desen weledelen gerigte Derk 

Barentsen Sligman in predicta qualitate bij desen quiteert en hem Abraham Lodewegens voor dese goede 

betalinge bij desen bedankt. Hij Derk Barentsen Sligman voorschr. uit hoofde en mede namens de 

medejarigen gelast relatie tot voormelde brief en kragt deses van voornoemde goederen aan Abraham 

Lodewegens en sijn erfgenamen landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. Sijne pupillen 

neffens de meerderjarige en hunne erven bij desen daarvan ontervende en voorschr. Abraham Lodewegens 

met de sijne in hunne plaats daar wederom aanervende. Met belofte om dese cessie, transport, overgave en 

overdragt ten allen tijde te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak en namaninge soo 

als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voorn. dese neffens Derk Berentsen 

Sligman in predicta qualitate eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 24 maart 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Derk Floree en Gerrit Meeuws persoonlijk gecompareert 

is Jan Barentsen Sligman in qualiteit als voogt en momboir over de vijf minderjarige kinderen 

namentlijk Willem, Janna, Garrit Hendrik, Jan en Geertruit van Schepen nagelaten door wijlen 

Gerrit van Schepen en Janna Berentsen in leven echtelieden en voordragende hoe dat hij op 7 oct. 1769 

in predicta qualitate verkregen consent en toestemming van den hoog geboren heer en grave van Heiden 

Hompesch heere van Ootmarsum landtdroste van Twente met en benevens de voorkennis, approbatie en 

goedtkeuringe der medejarige als sijn Elsjen, Maria en Hendrika van Schepen relatie tot eigenhandige 

brief soo ten prothocolle van transporten deser gerigte nr 7 fol 69 en 70 staat geregistreert desen boedel 

ten overstaan van het weledele landtgerigt van Kedingen heeft verkogt en gedistraheert en verkogt en is 

van het vijfde parceel soo geweest is het stukjen landt in den Koekkoek groot ongeveer een schepel 

vrij en allodiaal, nergens dan met ordinaire heeren lasten beswaart tot coperse gedeclareert Harmina 

Breukink weduwe van wijlen Hendrik Berentsen met en voor de somma van vijf en negentig 

guldens, segge f 95, sijnde guldens van een en twintig stuivers het stuk, dus aan opgeld vier gulden en 

vijftien stuivers, dus voor het geheel negen en negentig gulden en vijftien stuivers, hierop te korten voor 

hoogste insate eene gulden en tien stuiver omdat Harmina Breukink weduwe van wijlen Hendrik 

Berentsen ter voldoening der volle koopspenningen van dit haar aangekogte perceel aan handen van desen 

weledelen gerigte heeft betaalt een suivere somma van agt en negentig gulden en vijf stuiver. Waarvoor 

desen weledelen gerigte en Derk Barentsen Sligman predicta qualitate bij desen quiteert en haar Harmina 

Breukink voor dese goede betalinge bedankt. Doende hij Derk Barentsen Sligman in predicta qualitate en 



mede namens de medejarigen in relatie tot voorschreven brief cragt deses aan haar Harmina Breukink van 

haar voorschreven aangekogte schepel bouwlant bij desen landcedelijke cessie, transport, overdragt en 

overgave, sijne pupillen neffens de medejarigen en erven bij desen daarvan ontervende en de haar 

Harmina Breukink met haare erven bij desen daar weder aanervende. Met belofte om desen erfcoop, 

cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie 

op aanspraak en namaninge soo als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voorn. 

dese neffens Derk Berentsen Sligman in predicta qualitate eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 24 maart 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Antony Bruggink en Derk Floree persoonlijk 

gecompareert en erschenen sijn Jan Dikkers onderscholte tot Rijssen en sijn huisvrouw Derkjen 

Harmelink marito tutore. Bekennende en verklarende in den jare 1758 in eenen stevigen vasten 

onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben aan Jan Klein Bloemers en erven een stukjen 

bouwlandt groot vijf spint gesaai gelegen in den Elsener esch tussen de landen van Wissink en Garrit 

Haikers sijn landt en wel voor een somma van sestig caroly guldens, segge f 60. Van welken laatsten als 

eersten koopspennink sij comparanten bekennen volkomen voldaan en betaalt te sijn en hiermede voor de 

volle koopspenningen quiteren en voor de goede betalinge doen bedanken en bij desen van 

voorengemelde vijf spint saailandt aan den voornoemden koper Jan Klein Bloemers en sijn erven doen 

landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. Hij Jan Dikkers en sijn voornoemde huisvrouw 

haar en haare erven bij desen daarvan ontervende en den koper voorn. kragt deses daar wederom 

aanervende in diervoegen als sij verkopers het beseten hebben. Met belofte om dese erfcoop, cessie, 

transport, overdragt en overgave ten allen tijde te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op 

aanspraak en namaninge soo als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voorn. dese 

neffens comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Rijssen 28 maart 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Derk Hendrik Gorkink en Derk Floree persoonlijk 

gecompareert en erschenen is Garrit Derksen de Wilde in qualiteit als gevolmagtigde van sijn moeder 

Fenneken Langenhof weduwe wijlen Derk de Wilde soo op den 29 appril 1769 voor deser weledelen 

gerigte op den comparant ad hune actum debite is gepasseert en alhier in den gerigte gesien, gelesen en 

van waarden erkent en met het vidimus getekent en ten prothocolle van transporten deses gerigts nr 7 fol 

73 en 74 staat geregistreert. Uit welken kragt hij comparant dan namens sijn moeder en voor hem selven 

in juditio bekende en verklaarde van wegens opgenome en bij haar constituente en hem comparant 

ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Derk Hendrik Snel en desselfs 

huisvrouw Elisabet van Otterbeek en erven tot Deventer wonende, een capitaale summa van 

agthondert caroly guldens, hersegge f 800. Met belofte om dese agt hondert guldens jaarlijks en dus alle 

jaaren te sullen en willen verrenten met vier guldens en tien stuivers van ieder hondert, dog soo de 

rentgeveren dese beloofde interesse binnen de drie maanden na de jaarlijkse verschijnsdag, waarvan de 

eerste op heden over een jaar sal sijn, betalen sullen, alsdan volstaan kunnen met vier guldens van ieder 

hondert. Sullende dit continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan 

wedersijden gereserveert blijft mits de opsage daarvan gedaan worde drie maanden binnen de 

voorschreven jaarlijkse verschijnsdag. Na welker gedane opsage dese agt hondert guldens met de daarop 

verschuldigde en ten agteren sijnde interessen op den eerst daar aanvolgende verschijnsdag in een 

onverdeelde summa in goeden groven gangbaren Hollandtschen silveren gelde heele of halve rijders en 

wigtige Hollandtsche ducaten aan handen van voornoemde renthefferen of hunne erven sal moeten 

worden erlegt en gerestitueert. Ter securiteit van de renthefferen voorn. soo verbinden den comparant soo 

voor sig selver als mede uit kragt van voorschreven volmagt voor en namens sijn moeder voormeldt hunne 



personen, gerede en ongerede goederen geen uitgesondert. Gevende en stellende tot een speciaal 

hypotheek en gerigtelijk onderpandt ten eersten de halfscheidt van het vierde perceel sijnde den 

Steenakker waarvan de andere halfscheit door Gerhardus Schuitemaker is aangekogt enn het geheel groot 

een mudde en drie schepel en drie en vijf agste spint en op den 9 juni 1763 op comparants moeder is 

gecedeert, getransporteert en overgedragen teste prothocollo nr 4 fol 67 en 68, ten tweeden een hooimaate 

de Hegemans maate genaamt groot twee dagwerken gelegen ter eene sijde aan de Enterse gemeente en ter 

andere sijde aan het hooilandt van Jan ten Esendam, ten derden een stukjen gaarden landt gelegen bij 

Garrit Brander. Dit alles ten einde voornoemde renthefferen en erven sig aan dese perceelen ten allen 

tijde, soo van capitaal als ten agteren sijnde interessen, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen 

verhalen. Renuntierende den comparant prose van alle exceptien en privilegien regtens dese eenigsints 

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

rigter voorn. dese neffens den comparant prose et qqa eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 4 appril 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Derk Hendrik Gorkink en Derk Floree persoonlijk 

gecompareert en erschenen is Jacob Meengs en desselfs huisvrouw Fenneken Sloots marito tutore. 

Bekennende en verklarende de comparanten in den jaare 1753 in enen vasten en onwederroepelijken 

erfcoop verkogt te hebben aan Stoffer Cloots en erven een stuk bouwlandt in den Potkamp tussen 

Hendrik Wijmerink en kopers landt in de boerschap Harke gelegen en sulks voor een summa van 

hondert seven en seventig guldens en elf stuivers, segge f 177-11. Van welke voornoemde hondert 

seven en seventig guldens en elf stuivers sij comparanten bekennen volkomen voldaan en betaalt te sijn en 

waarom sij comparanten bij deesen voor de volle coopspenningen doen quiteeren en voor de goede 

betalinge bedanken en kragt deses van voorgemelde parceel aan de voornoemde copers en hunne erven 

doen landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan voornoemde copers en hunne erven. 

Verkoperen en hunne erfgenamen bij desen daarvan ontervende en de kopers met hunne erfgenamen in 

hunne plaats weder aanervende ende in vollen eigendom overgeven. Met belofte om dese erfcoop, cessie, 

transport, overdragt en overgave ten allen tijde te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op 

aanspraak en namaninge soo als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voorn. dese 

neffens comparanten eigenhandig getekent, gehandmerkt en gesegelt. 

Actum op het Clodes in Beusbergen den 26 april 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Jan Hendrik Nijland persoonlijk 

gecompareert en erschenen is Gerhardus ten Dam ende desselfs huisvrouwe Aaltjen ten Burg marito 

tutore. Bekennende en verklarende zij comparanten van wegens opgenomene en bij haar comparanten in 

goeden Hollandsen gelde ontvangene penningen opregt en deuglijk wenelijk en wel schuldig te zijn aan 

H.G. van Doornink weduwe Jordens een capitale summa van twee hondert vijftig guldens, hersegge f 

250. Met belofte om deese twee hondert en vijftig guldens jaarlijks en dus alle jaren te sullen en willen 

verrenten met vier gulden ad twintig stuivers het stuk van ieder hondert en zal hier van het eerste jaar 

intresse verscheenen zijn op den 1 mey 1771 ende betalinge deese interesse continueren van jaar tot jaar 

tot de daadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden gereserveerd blijft mids de opsaage daarvan 

gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse verschijndag. Als wanneer voorschreeven capitaal met die 

daar op verschuldigde en door hier betaalinge ten agteren zijnde interessen op den 1e daar aanvolgende 

verschijnsdag in een onverdeelde summa in goeden groven gangbaaren Hollandsen zilveren gelde heele of 

halve rijders of wigtige Hollandse ducaaten aan handen van voornoemde renthefferse of haar erven sal 

moeten worden gelegd en gerestitueert. Voor welke capitaale summa en daarop verloopene interessen zij 

comparanten verbinden haare persoonen en goederen gereede en ongereede goederen niets uitgesonderd. 

Hebbende en geevende tot een gerigtelijk hypotheecq en speciaal onderpand 1. Haar comparanten 



eigendoemlijke toebehoorende huis en annexe hof geleegen binnen Markulo tusschen de Zwaan en Jan ten 

Bos, 2. Drie scheepel bouland geleegen in den Harker esch tussen Derk Henric Gorkink en Jan Costers, 3. 

Een half mudde of twee scheepel gesaay geleegen in Stokkummer esch tusschen Gerrit Greven en 

Welmers land. Ten einde voornoemde renthefferse of haar erven sig aan voornoemde, soo van capitaal als 

ten agteren sijnde interessen, kost en schadeloos sullen kunnen en moogen 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 voornoemt dese 

neffens de comparanten eigenhandig getekend en gesegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 18 may 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Jan Hendrik Nijland persoonlijk 

gecompareert en erschenen is Jan Loink. Bekennende ende verklaarende ingevolge koopbrief in dato den 

5 augustus 1769 verkogt te hebben aan Jan Harmen Rijtmans en desselfs huisvrouw Harmina 

Roesink ende erfgenamen comparants eigendoemelijke en toebehorende catersplaatsjen het 

Landewers genaamt bestaande in huis, hoff en een camp land groot ongeveer drie mudde lands met alle 

zijn regten en geregtigheden en de whaare te heiden en te weiden in de markte van Stokkum en welke 

alles onder de klokke van Markel geleegen is en zulks met alle lusten en lasten, ab en dependentien zoals 

hij hetselve tans besit. En zulks voor eene somma van twaalf hondert vijff en zeventig gulden, hersegge 

f 1275. Van welken laatsten zoo als eersten koopspenning hij comparante bij deesen bekende volkomen 

betaald en voldaan te zijn. Doende daar voor hier meede quiteeren en van gemelde caterstede en annexes 

kragt deses aan Jan Harmen Rijtmans en huisvrouw Hermina Roesink en verdere erven doende 

landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave met alle zijn regt en geregtigheden, lusten en lasten, 

de whaare ter heide en te weide in de markte van Stokkum in welke boerschap hetselve onder de klokke 

van Marculo geleegen is. Comparant hem en zijn erffgenamen daarvan ontervende en den voornoemdem 

kooper en de zijne kragt deeses in hunne plaats daar wederom aanervende. Met belofte om dese erfcoop, 

cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden te zullen staan wagten en whaaren voor alle evictie 

op aanspraak en namaninge zoo als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter 

voornoemd deese neffens de comparant eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 21 mey 1770. 

 

Ik Johan Henrik Jalink van wegens Hoger Overigheid en verwalter Rigter van Kedingen doe condt en 

certificeere kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Jalink en Hendrik Stevens ten Cate 

persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn de ed. Wolter Cuiper en vrouw Christina ten Duischate 

marito tutore. Welke bekenden ende verklaarden in een vasten en stevigen erfkoop verkogt te hebben aan 

de ed. Berent ten Zijthoff en vrouw Johanna ter Weele en erfgenamen haar eygendoemelijke drie 

vierde parten in een bloedtiende gaande uit de erven Oolbrink en Klein Wannink in de boerschap 

Stokkum kennelijk gelegen en wel voor een summa van drie hondert caroli guldens vrij geld; alles 

ingevolge daarvan opgerigte coopbrieff in dato den 2 may deses jaars 1770. Verklaerende de comparanten 

bovengenoemde cooppenningen ten vollen ende ten danke ontfangen te hebben en daarvan voldaan en 

betaalt te weesen. Oversulks comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen 

deden quiteren maar ook voornoemde drie vierde parten van gemelde bloettiende bij deesen in optima 

juris forma cederen, transporteren en overdraegen aan gemelde coperen en derselver erfgenaemen. 

Comparanten haar en hunne erfgenamen daarvan ontervende en de coperen met derselver erfgenaemen 

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

sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids 

oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. deese neffens de comparanten eigenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 17 may 1770. 

 



Ik Johan Henrik Jalink van wegens Hoger Overigheid en verwalter Rigter van Kedingen doe condt en 

certificeere kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan Roelof Jalink en Hermannus Jalink 

persoonlijk gecompareerd en erschenen sijn Gerrit Hiddink (Kloeken) en vrouw Janna Hiddink marito 

tutore. Welke bekenden ende verklaarden aan Gradus ten Dam en vrouw Aaltjen ter Burg voor een 

somma van hondert een en twintig guldens vrij geld verkogt te hebben een stukjen bouwland de 

Heurne genaamd gelegen tussen het land van Brinkes ter eene en Lonink ter andere sijde, sijnde 

tiendbaar aan Leuinks tiende en beswaart met heeren en boermans lasten. Verklarende de comparanten 

van de volle cooppenningen ten danke voldaan en betaald te weesen. Oversulks comparanten niet alleen 

wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen deden quiteren maar ook verkogte stukjen bouwland bij 

deesen in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen aan ende ten erffelijken profite van 

gemelde coperen en erfgenaemen. Comparanten haar en hunne erfgenaemen daarvan ontervende en de 

coperen met derselver erfgenamen daar wederom aanervende bij deesen. Met belofte om ten allen tijde 

deese erfkoop, cessie en transport te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie op en aanspraak als 

erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voorn. deese neffens Derk 

Hendrik Gorkink die van comparanten daartoe in judicio is gequalificeerd om voor haar te tekenen en te 

segelen, getekend en gesegeld. 

Actum Goor den 21 may 1770. 

 

Op 28 mey 1770 lenen Jan en Janna Pongers f 195 van Christina te Lintelo de wed. van Hermannus 

Dokhoorn (slecht leesbare akte). 

 

Copia 

Wij Burgermeesteren Schepenen ende Raaden der stadt Deventer doen kondt en certificeren mits dezen 

dat voor ons erschenen is vrouw Martina Gerharda van Doorninck weduwe van wijlen den heer 

secretaris Joan Jordens sijnde in desen geassisteert met haren broeder de secretaris H. van Doorninck als 

momber. De welke verklaarde in de beste en bestendigste forma rechtens te constitueren en vollmagtig te 

maken, sulks doende in en mits desen, Jan Harmen Snel te Markel speciaal om meede te compareren in 

het ed. gerigte van Kedingen en aldaar namens haar te besorgen en te ... bij sodaanig verbant als Egbert 

Tjoonk en sijn huisvrouw soo ... ten profijte van comparante sal passeren wegens verscheenen penningen 

en ....... verbinden en een speciaal hypotheek stellende alle sijner gerede en ongerede goederen met 

uitsonderinge van seeventigh aren bouwgront als mede ........ sulks een verband. Alles met belofte van 

goedkeuringe en onderhoudinge en in dese clausulen ..... forma regtens. S.A.L. In kennisse der waarheid 

hebben wij dese met onser stadssecreet zegel ende door subscriptie van een onser secretarissen doen 

bekragtigen. 

Actum Deventer den 5 november 1769. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Gerrit Meeuws persoonlijk 

gecompareert en erschenen is Egbert Tjoonk ende desselfs huisvrouw Geesken Holshorst marito tutore 

te Elsen woonende. Bekennende ende verklaarende opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan vrouw 

Martina Gerharda van Doorninck wed. van wijlen den heer secretaris Joan Jordens, een capitale 

somma van honderd caroly guldens ...... penningen soo door haar ....... als mede uit kragt van ... sij 

comparante bij voornoemde vrouw Martina Gerharda van Doorninck weduw van wijlen Joan Jordens. 

Welke somma van hondert guldens sij comparante volgens speciaal verband en gerigtelijk onderpand 

stellende en gevende haar gerede en ongerede goederen niets uitgesondert ...... zaad en gewas op het 

landt en alles dat sij comparanten .......... sal en kunnen mogen verhalen. Renuntierende sij comparanten 

ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens deese enigsints contrarierende en in specie van de 

exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd deese neffens 

Thomas Bresson als zijnde door comparanten in judicio daartoe gequalificeerd eigenhandig geteekend en 

comparanten geen zeegel gebruikende soo heb ik voor haar en mijn gezegeld. 



Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 9 juny 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Gerrit Meeuws persoonlijk 

gecompareert en erschenen zijn Borgert van den Enk, Gerrit Menschink en Philipsken Olijdam 

weduwe van wijlen Harmen Haar Wessels in desen geassisteerd met Borgert van den Enk als 

haaren versogten en in judicio gecooren en toegelaaten momber en alle te saamen erffgenaamen van 

wijlen Gerrit Olijdam. De welke alle te samen en een ieder in het bijsonder bekenden ende verklaarden, 

ingevolge koopbrieff daarvan opgericht in den jaare zeventien honderd drie en vijfftig, verkogt te hebben 

aan Berend Olijdam en desselfs huisvrouw en erfgenaamen ende aan Broek Berend ende desselfs 

huisvrouw en erffgenaamen een zeeker hoyland genaamd de Slag maate groot ongeveer twee dagwerk 

geleegen onder de boerschap Harke naast Hoften, Wilms en Eertink land en met de eene kant op den 

Vloetgraave en de andere kante aan het Slag. Welken maate is heerkomende van overleden Gerrit Olijdam 

zoo bij testament is gemaakt en aan voornoemde coopers verkoft voor een somma van twee honderd 

caroly guldens volgens coopbrief, herzegge f 200. En welke ingevolge gemelde coopbrief op den 15 july 

desselven jaars zeventien hondert drie en vijftig ook zoude zijn ... en waarvoor de vercoopers bij deesen 

dan ook quiteren en van voorschreven twee dagwerken hoyland en doende daarmede cessie, transport, 

overdragt en overgave. Comparanten bij deesen haar en haare erffgenamen ontervende en den coopers 

voorschreven met de hunne daar wederom aanervende. Met belofte om deese erfcoop, cessie, transport, 

overdragt en overgave ten allen tijden te zullen staan wagten en whaaren voor alle evictie op aanspraak en 

namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd deeze neffens 

Thomas Bresson als zijnde door comparanten in judicio daartoe gequalificeerd eigenhandig getekent en de 

comparanten geen zeegel gebruikende hebbe ik voor haar en mijn gezeegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 15 juny 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Gerrit Meeuws persoonlijk 

gecompareert en erschenen zijn Jan Zwoferink (Weerds) ende desselfs huisvrouw Hendrina Zwoferink 

ehel. marito tutore in de boerschap Elssen woonende. Bekennende en verklaarende zij comparanten in 

eenen vasten en onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben, zoo als nog verkoopen kragt deeses, aan 

M.G. van Doornink wed. Jordens een stukjen bouwland groot een schepel gezaay geleegen bij de weg 

tussen Zeynen land en Ooink en zulks voor een summa van ses en veertig caroly guldens, herzegge f 46. 

Van welken laatsten als eersten coopspenning de comparanten bekennen volkoomen voldaan en betaalt te 

zijn; daarvoor bij deesen quiteeren en doen quiteren. Doende teffens van voornoemde scheepel bouland bij 

desen in optima juris forma landceedelijke cessie, transport, overdragt en overgaave ten erffelijken profijte 

van voornoemde M.G. van Doornink weduwe Jordens en haar erfgenamen. Comparanten haar en haare 

erfgenaamen bij desen daarvan ontervende en voornoemde vrouw coperse en de haare daar weder 

aanervende mits deesen. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen 

tijden te zullen staan wagten en whaaren voor alle evictie op den aanspraak en namaninge als erfcoops 

regt is. S.A.L. In waarheids oirconde en om te strekken na behooren heb ik rigter voornoemd deese 

neffens Thomas Bresson als zijnde door comparanten in judicio daartoe gequalificeerd eigenhandig 

geteekend en comparanten geen zeegel bij haar hebbende hebbe ik voor haar en mijn gezeegeld. 

Actum Nijenhuis mijn vergun der aarden den 28 juny 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Hendrykus Slaterus persoonlijk 

gecompareert en erscheenen zij Aalten Loenink weduw van Hermen Tijink in deesen geassisteert met 

Jan Elkink als haaren in juditio toegelaaten mombaer. Bekennende en verklaarende in den jaare 1762 



verkogt te hebben aan Jan Henrik Averbeeke een hoekjen hoyland voor de somma van honderd 

dertig caroly guldens, herzegge f 130. Van welken laatsen als eersten coopspenning zij comparante 

bekende voor een geruime tijd reeds voldaan en betaald te zijn; daarvoor bij deesen quiteerende en doen 

quiteeren. Daarvan teffens kragt deeses doende landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave ten 

erffelijken profijte van voornoemden cooper Jan Henrik Averbeek en erfgenaamen. Comparante haar en 

haare erfgenaamen daarvan ontervende en voornoemde coper met de zijne daar weder aanervende. Met 

belofte van deese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden zullen staan wagten en 

whaaren voor alle evictie op aanspraak en namaning als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde en 

om te strekken na behooren heb ik rigter voornoemd deese neffens Jan Henrik Nijland als door 

comparante in judicio daartoe gequalificeerd eigenhandig getekent en alzoo comparante geen zegel 

gebruikende heb ik rigter voor haar en mijn gezegelt. 

Actum erve Plasman den 3 july 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Hendrikus Slaterus persoonlijk 

gecompareert en erscheenen zijn Henrik Wiemerink (Sligman) ende desselfs huisvrouw Aaltjen 

Boelink marito tutore. Bekennende en verklaarende voorgenoemde comparanten in den jaare 1758 

verkogt te hebben aan Harmen Sligman ende desselfs erfgenaamen een stuk lands zoo onder Stokkum 

is gelegen voor een summa van honderd en vijftig caroly guldens, hersegge f 150. Van welken laatsten 

als eersten coopspenning zij comparanten bekennen volkoomen voldaan en betaald te wesen. Overzulks 

de comparanten niet alleen weegens de gelibelleerde coopspenningen bij deesen ten vollen quiteeren maar 

ook van voorschreeven stuk land kragt deeses doen landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgaave 

ten erffelijken profijte van voornoemde kooper en zijn erfgenaamen. Comparanten haar en haar 

erfgenaamen bij deesen daarvan ontervende en den koper voornoemd daar weder aanervende. Met belofte 

van deeze erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijde te zullen staan wagten en 

whaaren voor alle evictie op aanspraak en namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde en 

om te strekken na behooren heb ik rigter voornoemd deeze neffens comparanten eigenhandig geteekend, 

gehandmerkt en gezeegeld. 

Actum Marculo den 7 july 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Gerrit Meeuws persoonlijk 

gecompareert en erscheenen is Thonis Wilbers hospes in de Pot en sijn huisvrouw Harmken marito 

tutore in de boerschap Harke wonende. De welke bekenden en verklaarden wegens opgenomen en bij haar 

te danke in goeden gangbaren ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Berend 

van Calcar en desselfs vrouw Aaltjen ten Cate en derselver erffgenamen een somma van vier honderd 

caroly guldens ad 20 stuivers het stuk, zegge f 400. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en alle jaaren te 

verrenten met vier diergelijke guldens van yder honderd, edog de rente jaarlijks binnen een vierendeel 

jaars sal betaald worden met drie gulden en vijff stuivers van yeder hondert kunnen volstaan. Waarvan de 

eerste jaarrente sal verschenen wesen op den tweeden may 1700 een en seventig en soo voorts van jaar tot 

jaar te continueren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Ten welker einde de opzage ten wederzijden 

zal vrijstaan mits de opsage een half jaar voor de verschijnsdag gedaan wordende. Als wanneer dit capitaal 

met de daarop ten agteren zijnde interesse op den eerstkomende verschijnsdag aan de renthefferen in een 

onverdeelde summa binnen Goor franco zal worden gerestitueerd en erlegt. Verbindende comparanten, 

soo voor capitaal als daarop te verlopene interessen, haare persoonen en goederen geene uitgezondert en 

verders daarvoor tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellende en kragt deeses verbindende 1. 

hun eygendoemelijke vrije en allodiale huys, hof en gaarden den Podt genaamt, 2. een stuk zayland 

bij het Hoge in den agtersten Daalwijker kamp groot ongeveer ... gezaay, 3. alsmede nog een mudde land, 

sijnde tiendbaar, samen groot 5½ mudde gesaay, door comparanten eerder aangekogt van Dr. Joan 



Reminck en vrouw Geertruid Aleida Marienburg te Deventer. Alles gelegen in haar bekende bepalinge 

gelegen in Harke ten einde de renthefferen of eygenaren zig daar aan ten allen tijde, zoo wegens capitaal 

als verlopene interessen, zullen kunnen en mogen verhaalen. Renuntierende comparanten ten dien einde 

van alle exceptien en privilegien regtens deses enigsints contrarierende en in specie mede van de exceptie 

van ongetelden gelde, waarvoor comparanten zig onder regte houdende. S.A.L. In waarheids oirconde en 

om te strekken na behooren heb ik rigter voornoemt deeze neffens Jan Henrik Nijland als zijnde in juditio 

van comparanten daartoe gequalificeerd eigenhandig getekend en dewijl de comparanten geen zeegel 

voeren heb ik voor haar en mijn gezeegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 9 july 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Gerrit Meeuws persoonlijk 

gecompareert en erscheenen is Gerrit Hiddink (Kloeken) en desselfs huisvrouw Janna Hiddink marito 

tutore. Welke bekenden en verklaarden in eenen stevigen en onwederroepelijken erfcoop verkogt te 

hebben aan Tonis Tijman (Kloeken) en desselfs huisvrouw Derkjen Tijmans of haare erven een 

stukjen bouwlandt de Watertelge genaamt gelegen in den Noord esch suidwaarts aan Jan Leuveling 

land en Baan camp en wel voor een summa van vijf en tagentig caroly guldens, hersegge f 85. Van 

welken laatsten soo als eersten koopspenning de comparanten verkoperen bekennen volkomen voldaan en 

betaalt te sijn en daarvoor bij desen quiteren en voor de goede betalinge bedanken. Doende dan kragt 

deses aan voornoemde stuk bouwlandt landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave ten erfelijken 

profijte van voornoemde kopers en haare erfgenamen. Comparanten haar en haare erfgenamen bij desen 

daarvan ontervende en den coper voornoemt met de sijnen daar weder aanervende. Met belofte om dese 

erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijde te sullen staan wagten en wharen voor alle 

evictie op aanspraak en naamaninge soo als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheidts oirconde en om te 

strekken na behoren hebbe ik rigter voornoemt dese neffens Jan Henrik Nijlandt als sijnde door 

comparanten in juditio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en dewijl comparanten geen zegel 

gebruikende hebbe ik voor haar en mij gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 23 july 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Gerrit Meeuws persoonlijk 

gecompareert en erscheenen is Tonis Tijmans en desselfs huisvrouw Derkjen Tijmans marito tutore. 

Bekenende en verklarende wegens opgenomen en bij haar comparanten ten genoegen en te danke 

ontfangene penningen oprecht en deugdelijk schuldig te sijn aan M.G. van Doornink wed. Jordens een 

capitale somma van twee hondert caroly guldens, hersegge f 200. Met belofte om deselve te zullen en 

willen verrenten jaarlijks en voor alle jaaren met drie guldens en tien stuivers van ieder hondert, dog dese 

interesse later dan drie maanden na de jaarlijkse verschijnsdag betalende als dan vier guldens van ieder 

hondert. Sullende het eerste jaar interesse hier van verschenen sijn op den 15 juli 1771 en de betalinge 

deser interesse continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden 

gereserveert is en blijft mits de opsaage daarvan gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse 

verschijnsdag. Na welker gedane behoorlijke opsage voorschreven capitaal met de alsdan door 

misbetalinge ten agteren sijnde gebleven interessen in een onverdeelde summa in goeden groven 

gangbaren silveren gelde wigtige Hollandse gerande ducaten heele of halve rijders op den eerst daar 

aanvolgende verschijnsdag aan handen van de renthefferse voornoemt of haar erven sal moeten worden 

erlegt en gerestitueert. Ter preciese nakominge van het gemelte voorschreven sij verbinden de rentgevers 

hierna vermelt tot securiteit van de renthefferse en haare erven hunne personen en goederen gerede en 

ongerede geene uitgesondert en wel tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpand stellende 

eerstelijk een stukjen bouwlandt de Watertelge genaamt gelegen in den Noord esch suidwaars aan Jan 

Leuvelink landt en Baan kamp door comparanten van Garrit Hiddink voor 85 guldens aangekogt en aan 



haar heden gecedeert, getransporteert en overgedragen teste prothocollo nr 7 fol 109 en ten tweeden een 

stukjen bouwlandt genaamt den Start groot ongeveer drie schepel gelegen aan den gemeenen weg en de 

landen onder het erve Ikkink of Tieman. Ten einde de renthefferse of haare erven sig daar aan ten allen 

tijden, soo van capitaal als interessen, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. 

Renuntierende de 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 en om te 

strekken na behoren hebbe ik rigter voornoemt dese neffens Jan Henrik Nijlandt als mede door 

comparanten in juditio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en dewijl comparantn geen zeegel 

gebruikende hebbe ik voor haar en mij gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 23 juli 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Gerrit Meeuws persoonlijk 

gecompareert en erscheenen sijn Henrik Heuteman en desselfs huisvrouw Jenneken Meenderink 

marito tutore. Bekennende en verklarende wegens opgenomene en bij haar comparanten ten genoegen en 

te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan M.G. van Doornink wed. 

Jordens een capitale summa van negen hondert caroly guldens, hersegge f 900. Met belofte om deselve 

te sullen en willen verrenten jaarlijks en dus alle jaaren met drie gulden en tien stuiver van ieder hondert. 

Sullende het eerste jaar interesse hier van verschenen zijn op den 15 juli 1771 en de betalinge deser 

interesse continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden 

gereserveert is en blijft mits de opsage daarvan gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse 

verschijnsdag. Na welker gedane behoorlijke opsage voorschreven capitaal met die als dan door 

misbetalinge ten agteren sijnde interessen in een onverdeelde summa in goeden groven gangbaren silveren 

gelde wigtige Hollandsche gerande ducaten heele of halve rijders op den eerst daar aanvolgende 

verschijnsdag aan handen van de renthefferse voorn. of haare erfgenamen sal moeten worden erlegt en 

gerestitueert. Ter preciese nakominge van het genoemde voorschrevene soo verbinden de rentgevers hier 

vermeld tot securiteit van de renthefferse voorn. of haare erfgenamen hunne personen en goederen gerede 

en ongerede geene uitgesondert en wel tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt eerstelijk 

een stuk bouwlandt groot 5 schepel gelegen naast Krabbenbos en Bartels, nog een stuk bouwlandt 

groot 6 schepel gelegen tussen het velt en Wissink landt. Ten einde de renthefferse of haare erven sig daar 

aan ten allen tijden, soo van capitaal als interessen, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. 

Renuntierende de 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 voornoemd dese neffens Jan Henrik Nijlandt als sijnde door comparanten in juditio daartoe 

gequalificeert eigenhandig getekent en comparanten geen zegel gebruikende hebbe ik voor haar en mij 

gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 23 juli 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Gerrit Meuws persoonlijk 

gecompareert en erscheenen is Jacob Meengs en desselfs huisvrouw Fenneken Sloots ehel. marito 

tutore. Welke bekenden en verklaarden in een steevigen vasten en onwederroepelijken erfcoop verkogt te 

hebben aan Gerrit Vasters en desselfs huisvrouw Berentjen Roesink en verdere erffgenaamen hun 

comparanten eigendoemelijke toebehoorende huis met daar aan geleegen hoff off gaarden. Verders 

nog drie mudde bouw off zaayland geleegen tussen Plas Jurrien en Jan Pleyzier lant aan het andere einde 

in de boerschap Harke gerigts Kedingen gelegen. En zulks voor eene summa van derthien honderd 

guldens, hersegge f 1300. Van welken laatsten zooals eersten koopspenning de comparanten bekennen 

volkoomen voldaan en betaald te zijnen zoo dezelve quiteren en voor de goede betalinge bedanken. Ende 

doende van voorschreeven huis, hoff en gaarden en benevens voorschreven drie mudde bouland 



landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan en ten erfelijken profijte van voorschreven 

Gerrit Vasters en voornoemde huisvrouw en erven. Comparanten verkoopers hun en hunne erfgenaamen 

bij desen daarvan ontervende en de voornoemde kooperen en erfgenamen daar wederom aanerven zooals 

verkooperen en erfgenamen in besit gehad hebben. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport, 

overdragt en overgave ten allen tijde te zullen staan wagten en whaaren voor alle evictie op aanspraak en 

namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voornoemd met Jan Hendrik 

Nijland als door comparanten in juditio daartoe gequalificeerd eigenhandig getekent en comparanten geen 

zegel bij haar hebbende heb ik rigter voor haar en mijn gezegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 28 july 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Gerrit Meuws persoonlijk 

gecompareert en erscheenen is Gerrit Vasters ende desselfs huisvrouw Berendjen Roesink ehel. marito 

tutore. Welke bekenden en verklaarden wegens opgenomene en bij haar comparanten ten genoegen en te 

danke ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Derk Hoogelaar ende desselfs 

huisvrouw Janna Vincent en erfgenaamen een capitaale summa van duizend caroly guldens, herzegge 

f 1000. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en dus alle jaren te zullen en willen verrenten tegens drie 

gulden van ieder honderd waarvan het eerste jaar intresse zal verscheenen weesen heeden over een jaar en 

dus op den 28 july 1771. Voorschreeven intresse op de jaarlijkse verschijnsdag niet betaalende als dan drie 

guldens en 5 stuivers van ieder honderd. Welke een en ander zal continueren tot de daadelijke restitutie en 

aflosse toe. Die ten wederzijden gereserveert blijft mits de opzaage daarvan gedaan worde een half jaar 

voor de jaarlijkse verschijnsdag. Na welke gedaane behoorlijke opzage voorschreeven capitaal met de als 

dan daarop door wan of misbetaalinge ten agteren zijnde en verschuldigde intresse op den eerste daar 

aanvolgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in goeden groven gangbaaren Hollandsen zilveren 

gelde heele off halve rijders off wigtige Hollandse gerande ducaten in een onverdeelde summa aan 

voornoemde rentheffers of daartoe regthebbende zal moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor welke 

een en ander en ter securiteit van voornoemde renthefferen en hunne erven comparanten verbinden hunne 

persoonen en goederen, gereede en ongereede geene uitgesondert en geevende en stellende tot een 

speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand hun comparanten eigendoemelijke toebehoorende huis 

met daar aan geleegen hof of gaarden. Verders nog drie mudde bouwland off zaayland geleegen tussen 

Plas Jurrien en Jan Pleyzier, het een met het ander in de boerschap Harke gerigts Kedingen geleegen en op 

heeden aan haar comparanten gecedeerd, getransporteerd en overgedraagen teste prothocolle nr 4 folio 

111 en 112. Ten einde voornoemde renthefferen en hunne erven zig hier aan ten allen tijde, zoo van 

capitaal als verschuldigde intresse, kost en schaadeloos zullen kunnen en mogen verhaalen. Renuntierende 

zij comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens deezen eenigsints contrarierende 

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

voornoemd deze neffens Wolter ter Look als zijnde door comparanten in juditio daartoe gequalificeerd 

eigenhandig geteekend en gezeegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 28 july 1770. 

 

Wij Burgermeesteren Schepenen ende Raaden der stad Deventer doen kondt en certificeren mits dezen dat 

voor ons erschenen is weduwe Martina Gerharda van Doorninck weduwe wijlen de heer mr Joan 

Jordens in leven lid der gezwooren der stad Deventer en scholtus van Colmschate, sijnde in desen 

geadsisteert met haaren broer de secretaris M. van Doorninck als momber. De welke verklaarde in de 

beste en bestendigste forma regtens te constitueren en volmagtig te maken, sulx doende in en mits desen, 

Jan Harmen Snel te Markel om voor haar in de weledele gerigte van Kedingen volgens conditien locaal 

aan de heer J.H. van der Wijck Heer van Stoeveler en Vrouwe M. van der Wijck gebooren Brouwer 

echtelieden en hunne erffgenamen koopers van het erve Plasman cessie, transport en overdragt te doen 

van het erve en goed Plasman genaamt in de buurschap Harke rigterampt Kedingen geleegen met alle 

desselfs regten en geregtigheeden, lusten en lasten, soo als hetzelve erve door vrouw verkoperse is beseten 



geweest en hetgeen door haar daar bij is aangecogt geworden als twee dagwerken hooyland den Bisschop 

genaamt in de buurschap Harke geleegen en twee dito dagwerken hooyland de Hartgerinks mate genaamt 

in het Stokkumerbroek geleegen en door comparante den 21 juni 1753 overgedraagen en nog het verband 

op de goederen, effecten en eygendommen van Lambert Plasman. Haar constituente daarvan te onterven 

en de heer en vrouw koopers daar aanerven en verder in dezen deshalven alles te doen en te verrigten wat 

deselve nooddruft sal komen te vereyschen en sij constituente selfs present sijnde soude kunnen mogen of 

moeten doen. Ofschoon ook mede in speciaale last als in deesen vermelt mogte worden gerequireerd, sij 

aan de geconstitueerde wel expresselijk wilde hebben gegeven en alhier door geconstitueerde gehouden. 

Alles met belofte van goedkeuringe, schadelooshoudinge en alle andere clausulen rechtens daartoe 

staande. S.A.L. In kennisse der waarheid hebben wij deese met den stadszegel en de subscriptie van een 

onser secretarissen laten bekragtigen. 

Actum Deventer den 10 meert 1768. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Gerrit Meuws persoonlijk 

gecompareert en erscheenen is Jan Harmen Snel als gevolmagtigde van mevrouw Martina Gerharda 

van Doornink weduwe van wijlen de heer mr Joan Jordens in leeven lid der geswooren der stad 

Deventer en scholtus van Colmschate. Welke volmagt alhier in den gerigte met het vidimus geteekend, 

geleezen en van waarden erkent ende ten prothocolle deses gerigts nr 7 folio 112 en 113 staat geregistreert 

en op den 10 meert 1768 voor de Weledele Agtbaren Magistraat der stad Deventer op den comparant ad 

hune actum debite gepasseert. Uit kragt van welken volmagt hij comparant verklaart dat desselfs vrouw 

principalinne in eenen vasten en stevigen en onderwederroepelijken erfcoop hadde verkogt aan den heer 

J.H. van der Wijk Heer van Stoeveler en Vrouw M. van der Wijk gebooren Brouwer ehelieden haar 

constituente eigendommelijken toebehoorende erve het Plasmans genaamt gelegen in de boerschap 

Harke rigterampts Kedingen met alle desselfs regten en geregtigheeden, lusten en lasten soo en als 

hetzelve erve door vrouw verkooperse is beseten geweesd en hetgeen dese haar daar bij is aangekogt 

geworden; alsmede twee dagwerken hooyland den Bisschop genaamt in de buurschap Harke geleegen en 

twee dito dagwerken hooylant de Hartgerinks maate genaamt in het Stokkumerbroek geleegen en aan 

constituente den 21 juny 1753 overgedraagen met en beneevens het verband op de goederen, effecten en 

eygendommen van Lambert Plasmans. En zulks voor eene summa van coopspenningen waarvan den 

comparant bekende en verklaarde dat zijn principalinne ten genoegen was voldaan en betaald en uit dien 

hoofde naamens haar constituente voor deze goede betaalinge hier mede bedanke en daarvoor namens 

zijne principalinne bij deesen quiteerde en doen quiteeren. Doende uit kragt van voorschreeven volmagt 

van haar constituente hier meede in kragt deeses van al het gans voorschrevene landcedelijke cessie, 

transport, overdragt en overgaave aan en ten erffelijken profijte van voornoemde coopers en hunne 

erffgenaamen en comparand zijne vrouw principalinne en erfgenaamen kragt deeses daarvan ontervende 

ende koopers voornoemd met de hunne daar wederom aanervende bij desen. Dat desselfs principalinne 

ingevolge inhoud der volmagt deeze erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgaave ten allen tijden zal 

staan wagten en whaaren voor alle evictie op aanspraak en namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In 

waarheids oirconde en om te strecken na behooren heb ik rigter voornoemd deeze neffens den 

voornoemde comparant eigenhandig geteekend en gezeegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 30 july 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Jan Osewold Joost baron van Lintelo 

persoonlijk gecompareert en erscheenen is Gerrit Hiddink (Kloeken) ende desselfs huisvrouw Janna 

Hiddink ehel. marito tutore. Welke bekenden en verklaarden in een vasten erfcoop verkogt te hebben aan 

Wilm Fokkers ende desselfs huisvrouw Jenneken Wissink en verdere erven een stuk bouland 

genaamd de Ribbe geleegen in den dorper esch tussen het land van de wed. Dockhoorn aan weerszijden, 



zijnde tiendbaar aan de Leunk tiende onder den huise Grimbergen en teffens beswaard met 

boerschapslasten, voor eene summa van honderd vijff en twintig guldens, herzegge f 125. Bekennende 

van deeze zoo laatste als eerste coopspenningen volkoomen voldaan en betaald te zijn en daarvoor te 

quiteeren bij deezen. Doende de oversulks wijders in optima juris forma landcedelijke cessie, transport, 

overdragt en overgaave aan voornoemden cooper Wilm Fokkers en zijn huisvrouw Jenneken Wissink 

ehel. of erfgenamen en comparanten haar of hunne erven daar van ontervende en den cooper voorn. met 

de zijnen daar wederom aanervende bij deezen. Met belofte van deeze erfcoop cessie, transport, overdragt 

en overgaave ten allen tijden te sullen staan wagten en whaaren voor alle evictie op aanspraak en 

naamaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde en om te streckken na behooren heb ik 

rigter voornoemd deeze neffens Derk Hendrik Gorkink als daartoe door comparanten in juditio daartoe 

gequalificeerd eigenhandig geteekend en gezeegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 1 augustus 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Jan Osewold Joost baron van Lintelo 

persoonlijk gecompareert en erscheenen is Maria Klein Borkent weduwe van wijlen Harmen Strik in 

deezen geadsisteert met Derk Henrik Gorkink als haaren gecooren en in juditio toegelaaten momber. 

Welke bekende in een vasten erffcoop verkogt te hebben aan Gerrit Leuvelink ende desselfs 

huisvrouw Aaltjen Kuipers en desselfs verdere erven eerstelijk een huis en een kamp zayland onder 

den boerschap Marculo, zijnde vrij en allodiaal en nergens meede bezwaard dan met heeren 

boerschapslasten geleegen aan Welmers kamp langs de gemeenen weg. Ten tweeden een stukjen land 

geleegen onder den boerschap Stokkum in den Koekoek tussen de landen van Harmen Sligman, Klaas 

Brinkers, Jan Bartelds, de weduwe van Hermen Monteni en Derk Hendrik Gorkink zijn land; zijnde den 

uitweg over het land van Claas Brinkers langens Welmers kamp. Zijnde beswaard met heeren 

boerschapslasten en dat voor de somma van agt honderd neegen vijftig gulden, herzegge f 859. 

Bekennende van deeze zoo laatste als eerste coopspenningen volkomen voldaan en betaald te zijn en 

daarvoor quiteeren bij deesen. Doende overzulks wijders in optima juris forma landceedelijke cessie, 

transport, overdragt en overgaave aan voornoemde cooper Gerrit Leuvelink en desselfs huisvrouw Aaltjen 

Kuipers ehel. en desselfs verdere erfgenaamen. Comparanten haar en haare erven daarvan ontervende en 

den cooper voornoemt met de zijne daar wederom aanervende bij dezen. Met belofte om deeze erfcoop, 

cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden te zullen staan wagten en whaaren voor alle evictie 

op aanspraak en namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde en om te strekken na 

behooren heb ik rigter voornoemd deese neffens Derk Henrik Gorkink als daartoe door comparanten in 

juditio daartoe gequalificeerd eigenhandig geteekend en gezeegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 1 augustus 1770. 

 

Ik Hendrikus Slaterus weegens Hooger Overigheid verwalter richter van Kedingen certificere kragt dezes 

dat voor mij en assessooren als waaren de heer Christoffel Hulsken en Hermanus Jalink persoonlijk 

gecompareerd ende erscheenen zijn Jan ten Tije en desselfs huisvrouw Arnoldina Altena ehel. marito 

tutore. De welke bekenden ende verklaarden in eenen vasten en stevigen erffcoop verkogt te hebben aan 

Jan Roeloff Luttikhengel en desselfs huisvrouw Harmina Bouw en erfgenaamen twee stukken 

bouwland den Hulsebank genaamt met een stukjen hooyland aan de eene zijde geleegen aan de kooper 

en aan de andere sijde van Sijntjen ten Velde en dat voor de somma van drie hondert ses en seeventig 

caroly guldens en tien stuivers, hersegge f 376-10. Bekennende van deeze zoo laatste als eerste 

coopspenningen volkoomen voldaan en betaald te zijn en daarvoor te quiteeren bij deezen. Doende 

overzulks wijders in optima juris forma landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgaave aan 

voornoemde kooper Jan Roeloff Luttikhengel en desselfs huisvrouw Harmina Bouw ehel. ende desselfs 

verdere erffgenaamen. Comparanten haar en haare erven daarvan ontervende en den kooper voornoemd 

met de zijnen daar wederom aanervende bij deezen. Met belofte van deeze erffcoop cessie, transport, 

overdragt en overgaave ten allen tijden te zullen staan wagten en whaaren voor alle evictie op aanspraak 



en namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde en om te strekken na behooren heb ik 

verwalter richter voornoemd deeze neffens de comparanten eigenhandig geteekent en gezeegeld. 

Actum Goor den 1 augustus 1770. 

 

Ik Hendrikus Slaterus weegens Hooger Overigheid verwalter richter van Kedingen certificere kragt dezes 

dat voor mij en assessooren als waaren Klooster Jan Hendrik en Jannes Nijlandt persoonlijk gecompareert 

en erschenen is Haar Jan uit Stokkum met en benevens desselfs mederjarige soon Haar Jan en 

mederjarige dogter Jeupe, de laatste geassisteert met haren broeder Haar Jan voorn. als haren versogten 

en in juditio toegelaten momboir. De welke ieder in het bijsonder en alle in het generaal bekenden en 

verklaarden vanwege opgenomene en bij haar comparanten te danke ontfangene penningen opregt en 

deugdelijk schuldig te sijn aan mevrouw de wed. Cornelia van Diemen een capitale summa van 

dertien hondert guldens, hersegge f 1300. Met belofte om dit capitaal waarvan den eersten verschijn of 

vervaldag sal wesen den eersten september des aanstaanden jaars 1771 en dese te sullen en willen 

verrenten jaarlijks en dus alle jaren met en tegens drie gulden en vijf stuiver van ieder hondert tot de 

dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden gereserveert is en blijft mits de opsaage daarvan 

gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse verschijnsdag. Na welker gedane behoorlijke opsage 

voorschreven dertien hondert gulden met interessen op den eerst daar aanvolgende verschijnsdag in een 

onverdeelde summa in goeden Hollandschen ducaten halve of heele rijders aan handen van voorschreven 

renthefferse ofte haare erven sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor welker een en ander en ter 

securiteit van de renthefferse vermelt of haare erven comparanten verbinden hunne personen en goederen, 

gerede en ongerede goederen geen uitgesondert; dog alsoo den eersten comparant sijn mederjarige dogter 

den renthefferse voorschreven bedagt het volgende gerigtelijk verband en hypotheek sonder voorkennis, 

approbatie en consent van den heer Drost van Twenthe of desselfs verwalter in volkomen perfectie soude 

sijn. Soo heeft hij eerste comparant sig dan met request geadresseert aan de verwalter Droste van Twenthe 

die bij appoinctement gerigtiglijk heeft geaccordeert quo relatio tot hetselve geregisteert ten prothocolle 

van versettinge deses gerigts nr 7 fol 24 en 25 dat den eersten comparant namens deselve mederjarige 

dogter voor gemelde capitaal van dertien hondert gulden ten profijte van gemelde renthefferse en erven 

gerigtelijk mogte verhypothiceren en versetten het plaatsjen cum annexis door den eersten comparant 

thans bewoont wordende, gelijk hetselve dan thans ten welken einde dit een speciaal hypotheek en 

gerigtelijk onderpandt wordt gestelt en gegeven gelijk sij comparanten thans gesamentlijk tot een speciaal 

hypotheek en gerigtelijk onderpand stellen en geven: 1. een huis met den gaarden groot 2 mudde gesaai. 

2. drie dagwerken hooiland bij de Diepenheimer windemolen gelegen. 3. de Oude mate groot vier 

dagwerken daar ook gelegen. 4. de Hondehorst gelegen in het Stokkumerbroek groot een dagwerk. 5. de 

Dikkehooren alle in Stokkumer esch gelegen, nog een stuk de Hengte, nog een stuk genaamt het Cuiper 

stukke, het Lange stukke, de Schepel stukke, samen groot 40 schepel gesaai. Ten einde voornoemde 

renthefferse of haare erven wegens voorschreven capitaal en interessen aan alle het geen voorschreven ten 

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

einde van alle exceptien en privilegien regtens deezen eenigsints contrarierende ende in specie van de 

exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verw. rigter voornoemd dese 

neffens proc. B.J. Knape als sijnde door comparanten in juditio daartoe gequalificeert eigenhandig 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 1 sept. 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Christoffer Kok persoonlijk 

gecompareert en erscheenen sijn Hendrik Kloeken (Landevaar) en desselfs huisvrouw Geesken 

Jeurlink marito tutore. Bekennende vanwegens opgenomene en bij haar comparanten te danke ontfangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Jan Meyer in Elsen en erven een capitaale summa 

van 200-0-0, herseggge twee hondert guldens. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en alle jaaren te sullen 

en willen verrenten met drie diergelijke guldens van ieder hondert 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. Na welker gedane behoorlijke opsage voorschreven capitaal en interesse op den 

eerst daar aanvolgende verschijnsdag aan handen van voornoemde rentheffer of sijn erven sal moeten 

worden gerestitueert en erlegt. Voor welker een en ander en ter securiteit van voorschreven rentheffer en 

sijn erven comparanten verbinden hunne personen en goederen, gerede en ongerede geen uitgesondert en 

gevende en stellende tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpand een mudde gesaai den Belt 

genaamt gelegen tussen Willem Plaisier en Hendrik Roesink. Ten einde voorn. rentheffer of sijn erven sig 

hier aan soo wegens capitaal als verschuldigde en verlopene interessen ten allen tijden kost en schadeloos 

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

privilegien regtens deezen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. 

S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens de heer D. van Hoevell als sijnde 

dooor de comparanten daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 11 sept. 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Christoffer Kok persoonlijk 

gecompareert en erscheenen sijn Jan Fruwink en sijn huisvrouw Jenneken Roelofsen marito tutore. 

Bekennende en verklarende wegens opgenomen en bij haar comparanten ten genoegen en te danke 

ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Garrit Baan jongman en de hierna 

verdere regthebbenden een capitaale summa van drie hondert guldens, segge f 300. Met belofte om dit 

capitaal jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en willen verrenten met drie diergelijke guldens van ieder 

hondert en dus negen gulden in het jaar. Waarvan het eerste jaar interesse sal verschenen wesen op 

Lamberti of den 17 sept. 1771 en de betalinge deser interessens continueren van jaar tot jaar tot de 

dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden gereserveert blijft mits de opsage daar van gedaan 

worde een half jaar voor de jaarlijkse verschijnsdag. Aan welker gedane behoorlijke opsage voorschreven 

capitaal en interessen in een onverdeelde summa in goeden groven gangbaren Holandtschen silverren 

gelde of heele rijders op den eerst daar aanvolgende verschijnsdag aan handen van den rentheffer voorn. 

of daartoe regthebbenden sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Ter precyse nakoming van het 

gemelde voorschreven en ter securiteit van voornoemde rentheffer en de daartoe regthebbenden verbinden 

comparanten hunne personen en goederen, gerede en ongerede goederen, geen uitgesondert. Gevende en 

stellende tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt 1. de Hereke mate, 2. het Slot slag soo 

door de comparanten uit den boedel van Hendrik Roelofsen Houboer in desen jaare sijn aangekogt, 3. den 

Flier gaarden. Ten einde de rentheffer voorn. en daartoe regthebbenden sig daar soo van capitaal als 

interessen cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende de 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 de 

comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 17 sept. 1770. 

 

Ik Hendrikus Slaterus weegens Hooger Overigheid verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt dezes 

dat voor mij en assessooren als waaren Annis ten Donkelaar en Joost Jalink persoonlijk gecompareert en 

erschenen sijn Harmen Strateman en desselfs huisvrouw Aaltjen Dijkink marito tutore. Welke 

bekenden en verklaarden van wegens opgenomene en bij haar comparanten ten genoegen en te danke 

ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan mevrou den wed. Cornelia van Diemen 

en erven een capitaale summa van veertien hondert guldens, hersegge f 1400. Met belofte om dit 

capitaal, waarvan het eerste jaar interesse sal verschenen wesen den 22 sept. 1771, jaarlijks en dus alle 

jaaren te sullen en willen verrenten met drie gulden en vijf stuivers van ieder hondert en sulks tot de 

dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden gereserveert is en de opsage daarvan gedaan worde 

een half jaar voor de jaarlijkse verschijnsdag. Na welker gedaane behoorlijke opsage van voorschr. 

capitaal de interessen op den eerst daar aanvolgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in goeden 



groven gangbaren silveren Hollandtschen gelde, hele of halve rijders, wigtige Hollandtsche ducaten aan 

handen van voorn. renthefferse of haare erven in een onverdeelde summa sal moeten worden erlegt en 

gerestitueert; dog dewijl comparantens oom Arent Strateman mede eigenaar is van de vaste goederen, 

soo comparanten voornemens van voorschreven capitaal ad veertien hondert guldens ter securiteit van 

voornoemde renthefferse en hunne erven tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpand te stellen. 

Soo is gemelde Arent Strateman schoon niet op den selfden dag egter voor mij en dese keurnoten 

verschenen en verklaart dese schult mede voor sijn eigener en proper schult aan te nemen en daarvoor met 

en benevens Harmen Strateman en derselver huisvrou Aaltjen Dijkink alle drie gesamentlijk ter securiteit 

aan haar renthefferse voornoemt en erfgenamen voor dit capitaal verbinden hunne personen en goederen, 

gerede en ongerede goederen, geen uitgesondert en gevende en stellende alle drie tot een speciaal 

hypotheek en gerigtelijk onderpand huis, gaarden en hooiland het Apengoor genaamt, wel eer 

aangekogt van Derk Welmers en Jan Harmen Heilersig en dan een stuk landt groot ses schepel de Brake 

genaamt, nog ses schepel landt aan twee stukken gelegen genaamt de Ribbe, nog een stuk den Belt groot 

drie schepel gelegen aan den berg, nog twee schepel lant de Klootskamp, gelegen alle onder Marculo. Ten 

einde voornoemde renthefferse en haare erven sig aan alle dese parcelen, soo van capitaal als interessen, 

kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende de gesamentlijke comparanten 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 verw. rigter voorn. dese neffens proc. B.J. 

Knape als mede door de comparanten in juditio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 22 sept. 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Roeloff Fruwink persoonlijk 

gecompareerd en erschenen zijn Veld Jan en desselfs huisvrouwe Veld Gerritjen ehelieden marito 

tutore. Welke bekenden en verklaarden wegens opgenomene en bij haar ten genoegen en te danke 

ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan de diacony off armenbezorgers van 

Marculoo een capitaale zomma van vijftig caroly guldens, hersegge f 50. Met belofte om dit capitaal 

jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en willen verrenten tegens 3 gulden van het honderd en dus jaarlijks 1 

gulden en 10 stuivers van het capitaal ten welke tot de daadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan 

weedersijden gereserveerd blijft mits de opsage daarvan gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse 

verschijnsdag. Na welker gedaane behoorlijke opsaage voorschreeven capitaal met interesse op den eerst 

daar aan volgende verschijnsdag aan handen van voornoemde rentheffer ofte hun opvolgers in een 

onverdeelde zumma in goeden groven gangbaaren zilveren gelde heele of halve rijders off wigtige 

Hollandsche ducaaten zal moeten worden erlegt en gerestitueerd; en zullende het eerste jaar interesse 

verscheenen weezen tegens Martiny deezes jaars 1770. Tot pracyse nakominge van al hetgeen 

voorschreven en tot securiteit van voornoemde rentheffer ofte hunne opvolgeren, soo verbinden 

comparanten hier voor haare persoonen en goederen, gereede en ongereede, geene uitgezondert en 

geevende en stellende tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand het huis met den gaarden 

zoo thans door comparanten zelfs wort bewoond geleegen in de boerschap Harke aan den Zwarten 

dijk tussen Vorschesank en Helle Jan. Ten einde de renthefferen voornoemt off hun opvolgeren zig hier 

aan ten allen tijden, zoo van capitaal als interesse, kost en schaadeloos zoude kunnen en moogen 

verhaalen. Renuntierende zij comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens deezen 

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

en om te strekken na behooren heb ik rigter voornoemd deeze neffens comparanten geteekend en 

gezeegeld. 

Aktum Nijenhuis mij vergun der aarden den 1 november 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Roeloff Fruwink persoonlijk 



gecompareerd en erschenen Hendrik Sandmans thans op het erve Leusmans woonende ende desselfs 

huisvrouw Hinne Leusmans marito tutore. Welke bekenden en verklaarden weegens opgenomene en bij 

haar comparanten te danke ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Tonis 

Brinkmans en erven een capitaale zomma van twee hondert vijftig caroly guldens, hersegge f 250. Met 

belofte om voorschreeven capitaal jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en willen verrenten tegens drie 

diergelijke guldens van ieder hondert. Zullende het voor een jaar interesse hiervan verscheenen weezen op 

Martiny des aanstaande jaars 1771 en de betaalinge van voorschreeven interesse continueeren van jaar tot 

jaar tot de daadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wederzijden vrij zal staan mits de opsaage daarvan 

gedaan worde een half jaar voor de jaarlijksche verschijnsdag. Na welker gedane behoorlijke opsage 

voorschr. capitaal met interesse op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa 

in goeden groven gangbaaren zilveren Hollandschen gelde hele of halve rijders off wigtige Hollandsche 

ducaaten zal moeten worden erlegt en betaalt aan handen van den rentheffer voorn. ende zijne erven. Voor 

welke een en ander en ter securiteit van voorschreven rentheffer en erffgenaamen comparanten verbinden 

hunne persoonen en goederen, gereede en ongereede, geene uitgesondert en geevende en stellende tot een 

speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand haar eigendoemelijke en toebehoorende stuk bouwlant 

genaamt den Bruen akker groot ongeveer 3 scheepel gesaay liggende tusschen het land van Jan 

Liefelink en Derk Ovink en zijnde behoorende aan den huis Oldenhoff in den Oord esch onder de klokke 

van Marculoo des gerigts Kedingen geleegen. Ten einde voornoemde rentheffer en zijn erfgenamen sig 

daar aan ten allen tijden, zoo van capitaal als interesse, kost en schadeloos zal kunnen en mogen 

verhaalen. Renuntierende ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens deezens eenigsints 

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

strekken na behooren heb ik rigter voornoemd deeze neffens de comparanten eigenhandig geteekend, 

gehandmerkt en gezeegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 8 december 1770. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Roeloff Fruwink persoonlijk 

gecompareerd en erschenen is Klaas Brinkers (Dikkers) en desselfs huisvrouw Teunisken Brinkers 

marito tutore. Dewelke bekenden en verklaarden wegens opgenoomene en bij haar comparanten ten 

genoegen en te danke ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan de diacony off 

armenbezorgers van Markuloo een capitaale somma groot honderd guldens, herzegge f 100. Met 

belofte om dit capitaal jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en willen verrenten tegens drie gulden van het 

voorschreeven capitaal in het jaar, waarvan de eerste verschijnsdag zal weezen op den 1 may deezes jaars 

1771 en zoo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wederzijden 

gereserveerd blijft mits de opsaage daarvan gedaan worde een half jaar voor de jaarlijksche verschijnsdag. 

Na welken gedaane behoorlijke opsaage voorschreeven capitaal en interesse op den eerst daar aan 

volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in goeden grooven gangbaaren Hollandschen silveren 

gelde heele of halve rijders off wigtige Hollandsche ducaaten zal moeten worden erlegt en gerestitueert 

aan voorschreeven renthefferen off hun opvolgeren. Voor welke een en ander en tot securiteit van 

voorschreeven renthefferen zij comparanten verbinden hunne persoonen en goederen, gereede en 

ongereede, geene uitgesonderd en gevende en stellende tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk 

onderpand een stuk bouwland groot ongeveer drie scheepel de Hurner genaamd geleegen in de 

Noord esch tusschen het land van Teunis Elkink en Gerrit ten Dam. Ten einde voorschreeven renthefferen 

off hun opvolgeren zig hier aan ten allen tijden, zoo van capitaal als interesse, cost en schadeloos zullen 

kunnen en mogen verhalen. Renuntieerende de comparanten van alle exceptien en privilegien regtens 

deezen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelde gelde. S.A.L. In waarheids 

oirconde en om te strekken na behooren heb ik rigter voornoemd deeze neffens de comparanten 

eigenhandig geteekend en gezeegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 10 january 1771. 

 



Ik Hendrikus Slaterus weegens Hooger Overigheid verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt dezes 

dat voor mij en assessooren als waaren Harmen Jan te Meerme en Jan ten Donkelaar persoonlijk 

gecompareert en erschenen is Jan Peeters en desselfs huisvrouw Gerritjen Peeters (Dijkman). Welke 

bekenden en verklaarden wegens opgenoomene en bij naar comparanten te danke ontfangene penningen 

opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan burgermr. Derk Harmen van Assen en erffgenaamen een 

capitaale zomma van hondert vijff en negentig caroly guldens, hersegge f 195. Met belofte om deze 

jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en willen verrenten tegens vier diergelijke guldens van ieder hondert, 

dog op de jaarlijkschen verschijnsdag, waarvan de eerste wesen zal op den 24 january des aanstaande jaars 

1772 betaalende, zullende als dan kunnen volstaan met 3 gulden en 10 stuivers van ieder honderd. 

Zullende de betaalinge deezer interesse continueren van jaar tot jaar tot de daadelijke restitutie en aflosse 

toe. Die aan weedersijden gereserveert blijft mits de opsaage daarvan gedaan worde een half jaar voor de 

jaarlijksche verschijnsdag. Na welker gedaane behoorlijke opsaage voorschreeven capitaal met interesse 

in een onverdeelde summa in goeden grooven gangbaaren Hollandschen zilveren gelde heele of halve 

rijders off wigtige Hollandsche ducaaten zal moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor welker een en 

ander en tot securiteit van voorschreeven rentheffer en erven sij comparanten verbinden haare persoonen 

en goederen, gereede en ongereede, geene uitgesondert en geevende en stellende tot een speciaal 

hypotheecq en gerigtelijk onderpand haare huis en gaardenland daar aan liggende. Ten einde 

voorschreeven rentheffer en zijn erffgenaamen zig daar aan ten allen tijden, zoo van capitaal als interesse, 

kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhaalen. Renuntierende ten dien einde van alle exceptien en 

privilegien regtens deesen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelde gelde. 

S.A.L. In waarheids oirconde en om te strekken na behooren heb ik verwalter rigter voornoemd deeze 

eigenhandig geteekend en gezegeld; comparanten geen zegel gebruikende en B.J. Knape als daartoe in 

judicio gequalificeerd sijnde voor haar geteekend en gezeegeld. 

Actum Goor den 14 january 1771. 

 

Copia 

Wel Edele Heer, Mijn Heer H. Slaterus Verwalter Richter van Kedingen. 

Roelofken Velthuiskes weduwe Jan Snijders onder Markel geeft U wel Ed met behoorlijk respect te 

kennen hoe dat sij en haar wijlen man in de jaare 1766 met Hendrik Loos meede onder Markel weegens 

interesse van een capitaal groot 550 guldens als ontfangen en verschooten gelt hebbe afgereekent. Dat sij 

als toen aan voorseide Hendrik Loos schuldig bleve buiten voorseide capitaal eene somma van 204 

guldens en alsoo sij en haar kinderen sedert die tijd wederom eemige interessen ten agteren gekoomen zijn 

en soo veel gelt van voorschr. Hendrik Loos ontfangen hebben soo die somma tot op 300 guldens 

acrisseert is welke den rentheffer van haar remonstrantse komt te eysen, ten sij sig van die penningen 

behoorlijke interesse komen te betaalen en daar voor verhypothiseert twee parceelen lands de Nieuwe 

Snijders camp en het Holsbeeken land en reets op den 6 july 1754 aan de rentheffer door haar en haar 

wijlen man verbonden. Soo versoek suppliante alsoo over haar vier minderjaarige kinderen geen 

momboiren sijn waar sij als moeder en wettige voogdesse haaren boedel menieert dat uw wel ed tot het te 

doene verbant het nodige consent en approbatie en als overmomber gelieve te geven. 

Goor den 2 february 1771. 

 

Ik Hendrikus Slaterus weegens Hooger Overigheid verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt dezes 

dat voor mij en assessooren als waaren Joost Alink en Jan ten Donkelaar persoonlijk gecompareert en 

erschenen is in dese gerichte Roelofken Velthuiskes weduwe van wijlen Jan Snijders onder Markel, 

voor haar selve en als moeder en wettige voogdesse van haar vier minderjarige kinderen en zijnde 

geadsisteert met dr. J.C. Pothoff als momboir. In deezen bekennende ende verklaarende sij comparanten 

zoo weegens verscheenen en ten agteren zijnde interessen van een gevestigt capitaal groot vijf hondert 

en vijftig guldens van dato den 6 july 1754 ingekogt en voor lang ontfangene koorn; als ook in goeden 

gangbaaren gelde te danke ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Hendrik 

Loos onder Markel en sijn huisvrouwe en erven eene capitale summa groot drie hondert guldens, segge 

f 300, van twintig stuivers het stuk. Welke sij comparante belooft soo dede inne en vermits deezen 



jaarlijks en alle jaaren te verrenten met drie diergelijke guldens van het hondert. En alsoo deeze somma 

reets voorheen schuldig geweest is, soo sal het eerste jaar interesse verscheenen weezen op St. Jacob over 

een jaar zijnde den 25 july deeses jaars 1772 en soo van jaar tot jaar en tot de effective aflossinge en 

volkoomen restitutie toe. Welke sal vrij staan mits ten wederzijden daar van een half jaar voor de 

verschijnsdag behoorlijke opsaage en loskondinge gedaan worde. Voor welke capitaale somma en op te 

lopene interessen en pracyse nakoominge deeses sij comparante mits deezen in de beste forma rechtens is 

verbindende voor haar en haare kinderen haar persoon en goederen en tot een speciaal hypotheecq en 

onderpand stelt en verbint haar eigen toebehoorende vrije en allodiaale exempt heeren lasten 

comparantens de Nieuwe Snijders camp genaamt groot drie mudden gezaay naast Meenderinks en 

Lambertinks camp onder Markel kennelijk geleegen, dan nog haar eigendoemelijke stukke lands het 

Holsbeken land genaamd groot vijff scheepel gesaay meede vrij en allodiaal exempt heeren lasten naast 

Kistemaakers zijn land in de boerschap Markel onder deezen weled. gerichte kennelijk geleegen en beyde 

bereets aan de rentheffer op den 6 july 1754 voor een capitaal groot 550 guldens en op te lopene interessen 

gerichtelijk verbonden en u en in welk verband in zijn volle kragt value en waarde blijft. Ten einde de 

rentheffer of derselver erffgenaamen sig daar aan bij onverhoopte misbetaalinge, soo van capitaal als 

verloopene interesse, ten allen tijden kost en schadeloos zal kunnen en moogen verhaalen. Renuncierende 

sij comparanten ten dien einde van alle benefien en exceptien rechtens hier tegens eenigsints strijdende en 

speciaal van de exceptie van ongetelden gelde. Expresse was dies meer en van welkers effect sij 

volkoomen onderricht is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter richter voormelt deeze 

geteekent en geseegelt en vermits de comparante selfs schrijven onervaaren is en geen segel of cachet 

gebruikt soo heeft sij daartoe versogt en speciaal in de gerichte gequalificeert haar in deezen verkooren 

momboir dr. J.C. Pothoff om voor haar deeze meede te tekenen en te zegelen die sulks haren wegen 

gedaan heeft. 

Actum Goor den 2 february 1771. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Thomas Bresson en Roeloff Fruwink persoonlijk 

gecompareerd en erschenen is Gerhardus ten Dam en Aaltjen ten Burg ehel. marito tutore. Dewelke 

bekenden en verklaarden weegens opgenoomene en bij haar comparanten ten genoegen en te danke 

ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Derk Hendrik Snel en desselfs 

huisvrouw Elisabeth van Ottterbeek en erffgenaamen een capitaale zomma van hondert caroly 

guldens, herzegge f 100. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en willen 

verrenten tegens off met vier gulden van het voorschr. capitaal mits deeze rente niet laater dan 3 maanden 

na de jaarlijksche verschijnsdag binnen Deventer aan de renthefferen betaalt wort en ter conterarie doende 

zullen als dan van het capitaal moeten betaalen vier gulden en thien stuivers. Deeze beloofde interessen 

zullen moeten betaald worden van jaar tot jaar en zal het eerste jaar verscheenen weezen op den 16 

february 1772. Blijvende de opsaage en restitutie van voorschreeven capitaal aan wederzijden 

gereserveerd mits de opsaage daarvan gedaan worde een vierdel jaars voor de voorschreeven jaarlijkse 

verschijnsdag. Na welker gedaane opsaage gemelte capitaal cum interesse op den eerst daar aanvolgende 

verschijnsdag in een onverdeelde zumma in goeden grooven gangbaaren Hollandschen gelde heele of 

halve rijders off wigtige Hollandsche ducaten zal moeten worden erlegt en gerestitueert aan handen van de 

voernoemde renthefferen off erven. Voor welker een en ander en ter securiteit van voornoemde 

renthefferen en hunne erven comparanten verbinden hunne persoonen en goederen gereede en ongereede 

geene uitgezonderd en geevende en stellende tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpant hun 

comparanten eigendoemelijke en toebehoorende stukjen lant geleegen in de Hurne naast Claas 

Brinkers en Looninks land groot ongeveer twee scheepel gezaay. Ten einde voornoemde renthefferen zig 

hier aan ten allen tijden, zoo van capitaal als verschuldigde interesse, kost en schadeloos zullen kunnen en 

moogen verhaalen. 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 

oironde heb ik rigter voornoemd deese neffens den eersten comparant soo voor hem zelven als naamens 



sijne huisvrouwe die hem daar toe in judicio heeft gequalificeerd eigenhandig geteekend en gezeegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 16 february 1771. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat op den 2 juny des afgeweekenen jaar 1770 ter instantie van procurator Christoffel Hulsken 

en zoo nader ten prothocollo der contentieuze zaaken deses gerigts is te zien, ten overstaan van deezen wel 

edelen landgerigte zijn verkoft geworden de vaste goederen van wijlen Hendrik Roelofsen Houwboer 

en dat op voorschreeven dag en datum van een stuk hooyland de Hercke maate genaamd bij het uitgaan 

der kaars kooper is geworden Jan Fruwink voor en met de somma van drie hondert een en twintig 

guldens, herzegge f 321. Welke voorschreeven zomma en volle koopspenningen hij Jan Fruink op den 17 

september deszelven jaars aan deeze wele edelen gerichte volkoomen heeft voldaan en betaald. Waarvan 

teffens ook aan hem Jan Fruink door deezen wel edelen gerichte ook quitantie is uitgereikt en ik rigter 

voornoemd bij deezen als nog voor de voorschreeven coopspenningen gerigtsweegen quiteere en voor 

deeze goede betaalinge bedanken. En hier meede in deezen mijne qualiteit van voorschreeven perseel met 

alle zijne lusten en lasten, regt en geregtigheeden, en zulks in diervoegen als Hendrik Roelofzen 

Houwboer het in eigendom beseeten gehad heeft in optima juris forma, doende landseedelijke cessie, 

transport, overdragt en overgaave aan en ten erfelijken profijte van hem Jan Fruink en zijn erffgenaamen. 

De nagelaatene van wijlen Hendrik Roelofzen Houwboer na landrigten en haar reglementen daar van 

ondervangen en hem Jan Fruink met zijn erffgenaamen daar wederom aanervende. S.A.L. In waarheids 

oirconde heb ik rigter voornoemd deeze gerigtsweegen geteekent en gezeegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 9 maart 1771. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat op den 2 juny des afgeweekenen jaar 1770 ter instantie van procurator Christoffel Hulsken 

en zoo nader ten prothocollo der contentieuze zaaken deses gerigts is te zien, ten overstaan van deezen wel 

edelen landgerigte zijn verkoft geworden de vaste goederen van wijlen Hendrik Roelofsen Houwboer 

en dat op voorschreeven dag en datum van een stuk hooyland het Nieuwe Slagh genaamd bij het uitgaan 

der kaars kooper is geworden Jan Fruink voor en met den summa van hondert vijftig guldens en 

thien stuivers, hersegge f 150-10. Welke voorschreeven zomma en volle koopspenningen hij Jan Fruink 

op den 17 september deszelven jaars aan deeze wele edelen gerichte volkoomen heeft voldaan en betaald. 

Waarvan teffens ook aan hem Jan Fruink door deezen wel edelen gerichte ook quitantie is uitgereikt en ik 

rigter voornoemd bij deezen als nog voor de voorschreeven coopspenningen gerigtsweegen quiteere en 

voor deeze goede betaalinge bedanken. En hier meede in deezen mijne qualiteit van voorschreeven perseel 

met alle zijne lusten en lasten, regt en geregtigheeden, en zulks in diervoegen als Hendrik Roelofzen 

Houwboer het in eigendom beseeten gehad heeft in optima juris forma, doende landseedelijke cessie, 

transport, overdragt en overgaave aan en ten erfelijken profijte van hem Jan Fruink en zijn erffgenaamen. 

De nagelaatene van wijlen Hendrik Roelofzen Houwboer na landrigten en haar reglementen daar van 

ondervangen en hem Jan Fruink met zijn erffgenaamen daar wederom aanervende. S.A.L. In waarheids 

oirconde heb ik rigter voornoemd deeze gerigtsweegen geteekent en gezeegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 9 maart 1771. 

 

Ik Hendrikus Slaterus weegens Hooger Overigheid verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt dezes 

dat voor mij en assessooren als waaren Jannes Nijland en Jannes ten Donkelaar persoonlijk gecompareert 

en erschenen zijn Jan Wolbers en desselfs huisvrouw Anna Hulschers marito tutore. De welke 

bekenden en verklaarden weegens opgenoomene en bij haar comparanten ten genoege en te danke 

ontvangene penningen opregt en deugdelijke schuldig te zijn aan Harm Bruggink in Osseloo een 

capitaale zomma groot twee duizend guldens, herzegge f 2000. Met belofte om voorschreeven capitaal 

jaarlijks en dus alle jaar te zullen en willen verrenten tegens twee gulden en 10 stuivers van ieder honderd. 

Waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen weezen tegens Martiny deezer jaars 1771 en de betaaling 



deezer interesse continueeren van jaar tot jaar tot de daadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan 

wedersijden gereserveert blijft mits de opsaage daarvan gedaan worde een half jaar voor de jaarlijksche 

verschijnsdag. Na welke gedaane behoorlijke opsaage voorschreeven capitaal met de verschuldigde 

interesse in een onverdeelde zumma in goeden grooven gangbaaren Hollandschen zilveren gelde heele off 

halve rijders off wigtige Hollandsche ducaaten op den eerst daaraan volgende verschijnsdag zal moeten 

worden erlegt aan handen van voornoemde rentheffer off zijn erffgenaamen. Voor welker een en ander en 

ter securiteit van voornoemde rentheffer comparanten verbinden haare persoonen en goederen, gereede en 

ongereede goederen, geene uitgezonderd en gevende en stellende tot een speciaal hypotheecq en 

gerigtelijk onderpand hunne eigendoemelijke en toebehoorende het halve Lutke Boezewinkel en het 

Voelkotten mate in het Lusjes Slag, alle in het carspel Goor gerigts Kedingen geleegen. Ten einde 

voornoemde rentheffer en erffgenaamen zig hier aan ten allen tijden, zoo van capitaal als daarop ten 

agteren koomende interesse, kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Renuntieerende zij 

rentgeeveren ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens deezen eenigsints contrarierende en 

in specie van de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter 

voornoemd deeze neffens de comparanten eigenhandig geteekend en gezeegeld. 

Actum Goor den 11 maart 1700 een en zeeventig. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Hendrikus Slaterus en Derk Jalink persoonlijk 

gecompareert en erschenen is burgemeester Derk Harmen van Assen weduwnaar van wijlen Aleida 

Knape. Bekennende en verklarende ingevolge koopbrief in dato den 27 december 1742 daarvan opgericht 

in eenen vasten en onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben aan en ten erffelijken profijte van 

Berent Bloemers (Assink) en desselfs erffgenaamen een halve maate geleegen in het Elssenerbroek 

tusschen het land van Nooteberg en Haagen Lammert en zulks voor de zumma van twee hondert en 

vijftig caroly guldens, herzegge f 250. Van welken laatsten zoo als eersten coopspenning de comparant 

bekende volkoomen voldaan en betaald te zijn en daar voor bij deezen quiteert en doet quiteeren en voor 

de goede betaaling bedanken. Doen hier meede van voorschr. perseel in optima juris forma landseedelijke 

cessie, transport, overdragt en overgaave aan en ten erfelijken profijte van Berent Bloemers en 

erffgenaamen. Comparant en zijn erfgenamen bij deezen daarvan ontervende en de kooper met de zijne 

daar wederom aanervende bij deezen. Met belofte om deeze erffcoop, cessie, transport, overdragt en 

overgaave ten allen tijden te zullen staan wagten en whaaren voor alle evictie op en aanspraak en 

namaninge als erffcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde en om te strekken na behooren heb ik rigter 

voornoemd deeze neffens den comparant eigenhandig geteekend en gezeegeld. 

Actum Goor den 13 maart 1771. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Thomas Bresson en J.H. ... persoonlijk gecompareert en 

erschenen is Harmen ten Hekhuis nu Welle en desselfs huisvrouwe Anna Wennink ehel. marito tutore. 

De welke bekenden en verklaarden weegens opgenomene en bij haar comparanten ten genoegen en te 

danke ontvangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan (zijn schoonvader) Klaas Wennink 

en derselver erven een capitaale zomma groot drie hondert guldens, hersegge f 300. Met belofte om dit 

voorschreeven capitaal jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en willen verrenten met 4 guldens en 10 

stuivers van ieder hondert en dus van het geheele capitaal in het jaar 13 guldens en 10 stuivers. Zullende 

het eerste jaar interesse verscheenen weezen den 6 augustus deezes jaars 1771 en de betaalinge deezer 

beloofde interesse continueeren van jaar tot jaar tot de daadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan 

wederzijden gereserveerd is en blijft mits de opsaage daar van gedaan worde een half jaar voor de 

jaarlijksche verschijnsdag. Na welker gedaane behoorlijke opsaage voorschr. capitaal cum interesse op 

den eerst daar aan volgende verschijnsdag aan handen van den voornoemden rentheffer off erven zal 

moeten worden erlegt in een onverdeelde zumma in goeden grooven gangbaaren Hollandschen zilveren 



gelde heele off halve rijders off wigtige Hollandsche ducaten aan handen van voornoemde rentheffer off 

erven worden erlegt en gerestitueerd. Voor welke een en ander en tot betaalinge van voorschr. capitaal 

met die als daar op ten agteren zijnde gekoomen interessen verbinden haare persoonen en goederen, 

gereede en ongereede, geene uitgezondert en gevende ende stellende tot een speciaal hypotheecq en 

gerichtelijk onderpand hun comparanten eigendoemelijke en toebehoorende stuk hooylandt in het 

Stokkumerbroek groot een dagwerk liggende met de eene eind aan de Bolksbeeke en met den anderen 

eind aan de Storkerhorst. Ten einde voorschreeven renthefferen zig hier aan ten allen tijde, zoo van 

capitaal als interesse, ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. 

Renuntieerende zij comparanten zig ten allen tijde van alle exceptien en privilegien regtens deezen 

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

en om te strekken na behooren heb ik rigter voornoemt deeze neffens de comparanten eigenhandig 

geteekent, gehandmerkt en gezeegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 27 april 1700 een en zeeventig. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Roelof Fruink en Jan te Ravenshorst persoonlijk 

gecompareert en erschenen sijn Gerrit Loodewegers en desselfs huisvrou Aaltjen Kloots marito tutore. 

Bekennende en verklarende van wegens opgenomene en bij haar comparanten te danke ontfangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Gerrit Krabbenbos jongman en desselfs 

erfgenamen een capitaale summa groot ses hondert guldens, hersegge f 600. Met belofte om dit capitaal 

jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en willen verrenten met en tegens drie diergelijke guldens van ieder 

hondert in het jaar. Sullende de betalinge deser intersse waarvan het eerste jaar sal verschenen sijn den 1 

mei 1772 en continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden 

gereserveert blijft mits de opzage daarvan gedaan worde eem half jaar voor de jaarlijkse verschijnsdag. Na 

welker gedane behoorlijke opsage voorschreven capitaal cum interesse op den eerst daar aanvolgende 

verschijnsdag in een onverdeelde summa in goeden groven gangbaren silveren Hollandtschen gelde 

wigtige Hollandtsche ducaten halve of heele rijders sal moeten worden erlegt en gerestitueert aan handen 

van den rentheffer voornoemt of sijn erven. Ter preciese nakominge van dit alles en ter securiteit van den 

voornoemden rentheffer en erven verbinden comparanten hunne personen en goederen, gerede en 

ongerede goederen, geene uitgesondert. Gevende en stellende tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk 

onderpand 1. een stuk landt in den Harker esch groot 2 schepel tussen Potman en Abraham Houhedde, 2. 

het Nieuwe landt groot 3 schepel tussen Hans Jan en Leunk, 3. een stuk landt in den Koekkoek tussen Jan 

Greven en Houhedde, 4. een stuk in den Markeler esch groot 2 schepel tussen Arent Varenhorst en Jan 

Berent Lodewegers, 5. een hooilandt groot 3 dagwerk tussen Kistemaker en Willem Kuiper. Ten einde de 

rentheffer voorn. of sijn erven sig aan alle dese percelen, soo van wegens voorschreven capitaal als 

interessen, ten allen tijden kost en schadeloos sullen kunnen en moogen verhaalen. Renuntierende 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 de 

comparanten eigenhandig getekent, gehandmerkt en gesegelt. 

Actum Nijenhuis den 11 mei 1771. 

 

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

en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere 

kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Roelof Fruink en Jan te Ravenshorst persoonlijk 

gecompareert en erschenen sijn Hendrine Montenij weduwe wijlen Berent Grashof in desen 

geassisteert met Jan ten Haghuis als haren versogten en in juditio toegelaten momboir. Verders Jan ten 

Haghuis en desselfs huisvrouw Janna Grashof marito tutore. De welke bekenden en verklaarden van 

wegens opgenomene en bij haar comparanten te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk 

schuldig te sijn aan Derk Hendrik Snel en Elisabet Otterbeek en erven een capitaale summa van twee 

hondert caroly guldens, hersegge f 200. Met belofte om dit capitaal jaarlijks en dus alle jaaren te sullen 



en willen verrenten met vier gulden en tien stuivers van ieder hondert. Dog dese rente drie maanden 

binnen de jaarlijkse verschijnsdag, waarvan de eerste sal weesen heeden over een jaar, betalende sal als 

dan kunnen volstaan met vier gulden van ieder hondert. Het welke sal continueren van jaar tot jaar en 

moeten geschieden binnen Deventer aan handen van voorn. rentheffer of hun erven, kost kommer en arrest 

vrij en sulks tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden gereserveert is en blijft mits de 

opsage daarvan gedaan worde drie maanden voor de jaarlijkse verschijnsdag. Na welker gedane 

behoorlijke voorschreven capitaal cum interessen op den eerst daar aanvolgende verschijnsdag binnen 

Deventer kost kommer en arrest vrij in een onverdeelde summa in goeden grooven gangbaren 

Hollandtschen silveren gelde wigtige Hollandtsche ducaten halve of heele rijders aan handen van voorn. 

rentheffer of hun erven. Ter preciese nakoming van dit alles soo verbinden sij comparanten hunne 

persoonen en goederen, gerede en ongerede, geen uitgesondert en gevende en stellende tot een speciaal 

hypotheek en gerigtelijk onderpand 1. huis en hof met den coorn met al wat daar in is, 2. een stukjen 

boulandt tussen Wevers, Adam Jabbinga en Berent Schuttink, 3. een hooilandt het Looslag genaamt, 4. 

een stukjen bouwlandt bij Hendrik Gorkink en den gaarden bij Oings. Ten einde voornoemde rentheffer 

en erven sig hier aan ten allen tijden, soo van capitaal als interessen, kost en schadeloos sullen kunnen en 

moogen verhalen. Renuntierende de 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 de comparanten eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 15 mei 1771. 

 

Wij decanen capitulairen der kerke St. Pieter te Utrecht doen cond en certificereen bij desen dat wij 

ordinaris capitulariten vergadert sijnde geconstitueert ende magtig gemaakt hebben, gelijk wij in de 

kragtigste forma sijn doende bij desen, de heer Derk Willem Verroten amptman en rentmeester van alle 

onse goederen, opkomsten en revenuen gelegen in den landschappen van Twenthe, Zalland, Graafschap 

en Benthem, woonagtig te Oldenzaal specialijk om met onsen naam en van onsent wegen te compareeren 

voor alle soodanige geregten en daar sulks weder mogte behooren als de onderstaande erven, landen en 

goederen gelegen       en onderhoorende sijn ende aldaar te cederen, transporteeren ende in vrijen 

eigendom over te geeven aan ende ten behoeve van den Hoog Ed Hoog Gebooren Heere Jonkheer 

David Constantin Baron du Tour Heere van den Bellinhof. Eerstelijk diverse erven elders gelegen enz. 

Ten vierden het erve Wijfmink (=  erve Scholten te Herike) en den thins uit Rengerink in Stokkum 

gelegen in den buurschap Herike of Harke carspel en gerigte van Markelo. 

Soo als dat alles bij ons aan den voornoemden Heer Baron du Tour is vercogt volgens coopconditie in 

dato den 19 october jongsleden alhier binnen Utrecht is gepasseert voor de notaris Pieter van Spall en 

sekere getuige waar aan ten deezen werd gerefereerd met de cost van vrijdinge en varinge als na erfcoops 

regt is en in den landschappe Twenthe en graafschap Bentheim gebruikelijk is. Voorts om te bekennen in 

minderinge der coopspenningen ontfangen te hebben eene somma van twintig duisent guldens benevens 

met obligatoir voor eene somma van vijf duisent guldens en over te nemen de acte hypothecair voor eene 

somma van vier en twintig duisent en negen hondert vijf en negentig guldens in gemelde coopsconditien 

vermelt. Vorders om desen aangaande verder en meerder te doen en verrigten wat sal worden gerequireerd 

en de Heer en constituanten selven present sijnde zoude kunnen, moogen of moeten doen. Met belofte van 

approbatie en ratificatie onder verband en submissie als na rechten. Te oirconde gegeven binnen Utrecht 

in onsen capittel huise op desen 1 november 1770 en met ons gewoone cachet bekragtigt. 

 

Ik Hendrikus Slaterus weegens Hooger Overigheid verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt dezes 

dat voor mij en assessooren als waren Gerrit Beuvink en Hendrik Meernink persoonlijk gecompareert en 

erschenen is de heer Derk Wilm Verroten tot Oldenzaal woonende, amptman en rentmr. der 

Caputylaire goederen der kerk St. Pietert te Utrecht. Vertonende een volmagt soo op den 1 november 

1770 voor decanen en capitulairen der kerk St. Pietert te Utrecht op sijne edelen voorn. debite gepasseert 

en in desen gerigte waren gelesen, van waarden erkent en ten prothocolle van transporten dezes gerigts 

geregistreert. Met kragt van welke den comparant namens sijn heeren principalen en constituenten in 

desen bekende en verklaarde namens voorschreeven heeren op den 19 october 1770 ingevolge 



coopconditien binnen Utrecht door notaris Pieter van Spall en sekere getuige gepasseert in de beste en 

bestendigste forma regtens te hebben verkogt aan den Hoog Ed. Hoog Gebooren Heer Jonkheer 

David Constantin Baron du Tour Heer van Bellinkhof het erve Wijfrink gelegen in de buurschap 

Herik of Herke voor een summa van koopspenningen waarvan den comparant bekende dat sijne heeren 

principalen volkoomen waaren voldaan en betaalt en uit kragt van voorschrevene volmagt namens 

voorgemelde heeren daar voor bij desen quiteert en van gemelde erve in predicta qualitate aan 

voornoemden kooper en erven kragt deses doedt landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave in 

dier voegen als sijne heer en principalen dat hebben bezeten en in eigendom gehadt. Sijne heeren 

principaalen met en beneffens de geene die vermeinden sonder daartoe eenig regt te hebben kragt deses 

daarvan ontervende en den kooper voornoemd met de sijne daar wederom aanervende. Met belofte om 

dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden te sullen staan wagten en waaren 

voor alle evictie en opspraak en naminge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheidts iorconde hebbe ik 

verw. rigter voorn. dese neffens den comparant in predicta qualitate eigenhandig getekent. 

Actum Goor den 5 juni 1771. 

 

1771 den 5 juni nootgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden. 

Coram judice J.A. Baron van Hoevell.  Assess. Roelof Fruink en Jan Hendrik Nijland. 

Compareerd Jan Zwoferink (Weerds) uit Elsen mede de rato caverende voor desselfs huisvrou 

Hendrine Zwoferink. Bekennende aan Garrit Vorsgezank zoo wegens geleent koorn als in gerede gelde 

verschoten penningen, uitgenomen de f 50-0-0 zoo op den 19 juli 1769 ons heeft verstrekt en hier tegen 

ook te zien nog schuldig te sijn f 30-0-0. Voor welker laatste hij hier verborgt zoodanig zaatgewas of 

boekweit als op het Schot stukke staat. 

 

Nootgerigte gehouden in Elsen den 19 juli 1769. 

Coram judice J.A. Baron van Hoevell Rigter.  Assess. Jan en Willem Zwoferink. 

Compareert in desen wel edelen gerigte Jan Zwoferink senior en desselfs huisvrou Hendrine 

Zwoferink. Bekennende uit hoofde van ter leen ontfangene penningen schuldig te sijn aan Gerrit 

Vorsgezank uit Harke een summa van 50 guldens waarvoor verborgt een zwart blate paardt. Het 

welke hij comparant egter tot en met deses jaars 1769 ten sijnen gebruike sal behouden; egter indien dit 

paardt iets mogte overkomen stellen sij comparanten aan den genoemden Garrit Vorsgezank ...... cost en 

schadeloos te sullen houden. 


