1771-1773 Transporten en hypotheken
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Roelof Fruink en Jan Hendrik Nijland personelijk
gecompareert en erschenen sijn Berent Philipsburg en desselfs huisvrou Maria Snellink marito tutore.
Bekennende de comparanten na ontfangst van den laasten met den eersten koopspennink ter summa van f
440, hersegge vierhondert veertig guldens, verkogt te hebben een stuk hooilandt sijnde het vierde part
van Hartgerink slag groot twee dagwerken in het Stokkumerbroek gelegen en deze te cederen,
transporteren en over te dragen, gelijk sij comparanten cragt deses cederen, transporteren en overdragen
aan en ten erfelijken profijte van Jan Hungerink en sijn huisvrouw Teune Nijmeyer en verdere erven.
De comparanten haar en haare erfgenaamen bij desen daarvan ontervende en Jan Hungerink en sijn
voorschreven huisvrou en erven cragt deses daar weder aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie,
transport, overdragt en overgave te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak en
namaninge als erfcoops regts is. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik rigter voorn. dese neffens de heer
Diederik van Hoevell als sijnde door comparanten in juditio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent
en gesegelt.
Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 22 juli 1771.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Roelof Fruink en Jan Hendrik Nijlandt personelijk
gecompareert en erschenen sijn Derk Barentsen Sligman en desselfs huisvrouw Anneken Crooshoop
marito tutore. Bekennende en verklarende in eenen stevigen en onwederroepelijken erfcoop verkogt te
hebben, soo als nog verkopen kragt deses, aan en ten erfelijken profijte van Arent Mensink en desselfs
huisvrou Janna Peterman en verdere erven 3 dagwerken hooiland genaamt het Apengoor gelegen
tussen Polans(?) en Kusbelt voor een summa van f 420, hersegge vier hondert en twintig guldens en
waarvan sij comparanten bekennen voldaan en betaalt te sijn en daarvoor bij desen quiteren en van
voorschreven 3 dagwerken hooilandt cragt deses doen landcedelijke cessie, transport, overdragt en
overgave aan en ten erfelijken profijte van de voorn. coopers en erfgenamen. Comparanten haar en haar
erfgenamen bij desen daarvan ontervende ende copers met de haren daar wederom 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 namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheidts oirconde
hebbe ik rigter voorn. dese neffens comparanten eigenhandig getekent, gehandmerkt en gesegelt.
Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 25 july 1771.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Roelof Fruink en Jan Hendrik Nijlandt personelijk
gecompareert en erschenen sijn Derk Barentsen Sligman en desselfs huisvrouw Anneken Crooshoop
marito tutore. Bekennende en verklarende wegens opgenomene en bij haar comparanten te danke
ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Theunis Groot Wannink en erven een
capitale summa groot f 300, hersegge drie hondert guldens. Met belofte om dit capitaal, waarvan het
eerste jaar interesse sal verschenen wesen heden over een jaar, jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en
willen verrenten met en tegens drie guldens van iedert hondert. Welke beloofde interesse alle jaaren sal
moeten worden betaalt tot de 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 welke gedane behoorlijke
opsage voorschreven capitaal cum interessen op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een
onverdeelde summa in goeden groven gangbaren silveren Hollandsen gelde wigte Hollandse gerande
ducaten halve of heele rijders aan handen van den rentheffer voorn. of sijn erven. Waarvoor comparanten
verbinden hunne personen en goederen, gerede en ongerede goederen, geen uitgesondert en gevende en

stellende tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpand 3 dagwerken hooilandt genaamt het
Apengoor gelegen tussen Polsus (?) en Cusbelt. Ten einde de rentheffer of sijn erven sig daar aan ten
allen tijden, soo van capitaal als interessen, kost en schadeloos sal kunnen en mogen verhalen.
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 comparanten eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 25 juli 1771.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Roelof Fruink en Jan Hendrik Nijlandt personelijk
gecompareert en erschenen sijn Derk Barentsen Sligman en desselfs huisvrouw Anneken Crooshoop
marito tutore. Bekennende en verklarende wegens opgenomene en bij haar comparanten te danke
ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan de ed. Francois de Wolf en desselfs
huisvouw Aleida Dumbar en verdere erven een capitaale summa groot f 500, segge vijf hondert
guldens. Met belofte om dit capitaal, waarvan het eerste jaar interesse sal verschenen wesen den 13
juli1772, jaarlijks en dus alle jaaren te sullen verrenten met en tegens vier guldens van ieder hondert; dog
dese beloofde interesse niet later dan ses weken na den verschijnsdag betalende sullen als dan kunnen
volstaan met drie gulden en vijftien stuiver van ieder hondert. Welker een en ander sal continueren 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 cum interessen op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in
goeden groven gangbaren silveren gelde wigtige Hollandtsche ducaten halve of heele rijders aan handen
van voorschreven renthefferen of hun erven sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Waar voor sij
comparanten verbinden hunne perssonen en goederen, gerede en ongerede goederen, geen uitgesondert en
gevende en stellende tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpand 1. een stuk bouwlandt groot
agt schepel tussen het landt van Kremer en Berent Rierink onlangs door comparanten van Jan Nijlandt en
vrouw aangekogt, 2. een stuk landt groot 4 schepel gelegen agter Kooyers kamp tussen het land van
Roelvink en Mensink. Ten einde de comparanten renthefferen of hunne erven sig hier aan ten allen
tijden, 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 waarheidts oirconde hebbe ik
rigter voorn. dese neffens comparanten eigenhandig getekent, gehandmerkt en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 25 juli 1771.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Harmen Ravenshorst en Jan Hendrik Nijlandt personelijk
gecompareert en erschenen sijn Gradus ten Dam en desselfs huisvrou Aaltjen ter Burg marito tutore.
Bekennende wegens opgenomene en bij haar comparanten te danke ontfangene penningen opregt en
deugdelijk schuldig te sijn aan M.G. van Doornink wed. Jordens een capitale summa van hondert
guldens, hersegge f 100. Met belofte om dit capitaal, waarvan het eerste jaar interesse sal verschenen
wesen den 4 october 1772, jaarlijks en dus alle jaren te sullen en willen verrenten met drie en een halve
gulden van ieder hondert. Welke beloofde interesse sal continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke
restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden gereserveert blijft mits die gedaan worde een half jaar voor
de jaarlijkse verschijnsdag. Na welker gedaane behoorlijke voorschreven capitaal cum interesse op den
eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in goeden groven gangbaren silveren
gelde wigtige Hollandtsche ducaten halve of hele rijders aan handen van de renthefferse voornoemt of
haare erven. Waarvoor comparanten verbinden hunne personen en goederen, gerede en ongerede
goederen, geen uitgesondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk
onderpand 1. een huis en hof in Marculo gelegen, 2. een stuk land in den Harker esch gelegen tussen Jan

Costers en D.H. Gorkink groot 3 schepel, 3. een stuk land in den Stokkumer esch groot 2 schepel tussen
Willem Cusbelt en G. Greven. Ten einde de renthefferse voorn. en haare erven sig hier aan ten allen tijde,
soo van capitaal als interesse, 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 voorn. dese
neffens comparanten eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 4 oct. 1771.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Harmen Ravenshorst en Jan Hendrik Nijlandt personelijk
gecompareert en erschenen sijn (Diepenheimers) Jan Nijlandt en desselfs huisvrouw Hendrica
Overbekke marito tutore. Bekennende en verklarende in eenen vasten en onwederroepelijken erfcoop in
de beste en bestendigste forma regtens eenwiglijk en erflijk verkogt te hebben, soo als nog verkopen kragt
deses, aan en ten erfelijken profijte van Derk Barentsen Sligman en erven haar comparanten
eigendoemelijke en toebehorende stuk bouwland groot agt schepel gelegen tussen het landt van Cremer
en Barent Rierink voor een summa van f 500, hersegge vijf hondert guldens vrij gelt. Waarvan de
verkoperen alhier present bekennen voldaan en betaalt te sijn en daar voor bij desen te quiteren en van
voorschreven agt schepel bouwlandt volkomen afstandt te doen en van alle eigendom te renuncieren voor
haar en haar erfgenamen. En sulks ten erfelijken profijte van Derk Barentsen Sligman en erven.
Comparanten haar en haar erfgenamen cragt deses daarvan ontervende en den coper voorn. met de sijne en
hunne daar weder aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport en overdragt te sullen staan
wagten en wharen voor alle evictie en aanspraak en namaning als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheidts
oirconde hebbe ik rigter voorn. dese neffens comparanten eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 12 oct. 1771.
Ik Hendricus Slaterus wegens Hoger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe kond en certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Joost Alink en Teunis ten Donkelaar personelijk
gecompareert en erschenen is Harmen Coelman en desselfs huisvrouw Jenneken Bussink tutore
marrito. Bekennende en verklarende schuldig te sijn aan den heer Silvester Diederik Meilink
predicant te Oldenzaal en desselfs erfgenamen een capitale summa van f 600, hersegge zes hondert
gulden. Met belofte om dit capitaal waarvan het eerste jaar intresse zal verscheenen zijn den 7 nov. des
jaars 1772 jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en willen verrenten met en tegens drie gulden en vijf
stuivers van iedert hondert; dog zo deze beloofde intresse binnen de drie maanden na de jaarlijkse
verschijndag betaalt worde, zullen zij rentgeveren kunnen volstaan met de betalinge van drie gulden van
iedert hondert. Welker een en ander jaarlijks en dus alle jaaren zal continueeren tot de dadelijke restitutie
en aflosse toe. Die aan wederzijden gereserveerd is en blijft mits deselve geschiede en gedaan worde een
half jaar voor de jaarlijksen verschijnsdag. Na welke gedane behoorlijke opsage voorschr. capitaal cum
intresse op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in goeden groven
gankbaren Hollandsen silveren gelde wigtige Hollandse gerande ducaten halve of heele rijders aan handen
van den voornoemden rentheffer of erfgenamen zal moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor welker
een en ander ter securiteit van hem Silvester Diederik Meilink of daartoe regthebbende zij rentgeveren
verbinden hunne persoonen en goederen, gereede en ongereede goederen, geen uitgezondert. Gevende en
stellende tot een speciaal hyptheecq en gerigtelijk onderpand hun comparanten eigendoemelijke en
toebehorende plaatsjen het Nijhuys genaamt in de boerschap Herke gelegen en aan haar comparanten
op heeden gecedeert, getransporteert en overgedragen teste prothocolle nr 8 fol 18 en 19. Ten eynde zijn
wel eerwaarde of de zijnen zig daar aan ten allen tijde, zo van capitaal als intresse, kost en schadeloos
zullen kunnen en moogen verhaalen. Renuncieerende zij comparanten ten dien einde van alle exceptien en
privilegien regtens dezen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde.
S.A.L. In waarheids oirconde en om te strekken na behooren hebbe ik verwalter rigter voorn. deze neffens
comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en gezegelt.

Actum Goor den 27 nov. 1771.
Ik Hendricus Slaterus wegens Hooger Overigheidt Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere cragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Joost Alink en Teunis ten Donkelaar
personelijk gecompareert en erscheenen zijn Willem Nijhoes nu Hechuis en desselfs huisvrouw
Gerritjen Martina tutore marrito. Bekennende zij comparanten ingevolge coopbrief in dato den 6 january
deeses jaars 1771 hebben opgerigt en verkogt te hebben, zo als nog verkopen kragt dezes, aan Hermen
Coelman en erven hun comparanten eigendoemelijke en toebehorende plaatsjen en erven het Nijhuis
geleegen in de boerschap Herike gerigts Kedingen met alle desselfs regt en geregtigheeden, lusten en
lasten zo als het in zijne bepalinge thans gelegen is, te weeten het huis, hof en bouwland met
uytzonderinge van het hooi en weideland. Zijnde hetselve erve vrij en allodiaal uitgesondert de heeren
lasten en ongelden met anderen gemeen en een stuk bouland genaamt de Halve Bolle groot ongeveer twee
spint land en een stuk bouwland groot ongeveer ses spint land leggende en genaamt wordende het Stuk
tusschen de weegen; die tiendbaar zijn aan het St. Lebuini klooster te Deventer; als ook nog een halve
mudde lands het Schrievers stukke genaamt gelegen tusschen het land van Jannink en Vrielink, het welke
tiend onder het erve Euinks insgelijks aan het gemelde klooster en zulx alles voor eene summa van
twaalf hondert car. gulden, herzegge f 1200, vrij geld. Van welke volle coopspenningen zij comparanten
bekennen volkomen voldaan en betaalt te zijn en daarvoor bij deesen quiteeren en doen quiteeren voor
dese goede en promte betalinge danken en doende kragt deses van alle voorschreeven inmobile en vaste
goederen in optima juris forma landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan en ten erflijken
profijte van voornoemde koper en erven. De verkoperen haar en haar erfgenamen kragt deses daarvan
ontervende ende den coper voornoemt met de zijne in hunne plaats daar wederom aanervende. Met beloft
om deeze erfkoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijde te sullen staan wagten en
whaaren voor alle evictie of aanspraak en namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde
heb ik verwalter richter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum Goor den 7 nov. 1771. (nb verkopers Willem en Gerritjen tekenen beide als Hekhuis).
Ik Hendricus Slaterus wegens Hooger Overigheidt Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere cragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Hermen Jan te Meerman en Gerrit Olthuis
personelijk gecompareert en erscheenen zijn (Gorenaren) Wolter Kuiper en desselfs huysvrouw
Christina ten Doesgate tutore marrito. Bekennende wegens opgenomene ende bij haar comparanten te
dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Benjamin Spraakel en desselfs
huisvrouw Berendina Hendrica Swierink en erven een capitale summa van f 500, herzegge vijf
hondert guldens. Met belofte om voorschr. capitaal waarvan het eerste jaar intresse zal verscheenen zijn
den 2 december des jaars 1772 en jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en willen verrenten met f 3-10 van
iedert hondert in het jaar. Welke beloofde intresse jaarlijks en dus alle jaaren zal moeten worden betaalt en
de rentgeveren hier omtrent in gebreeken blijvende zal het de renthefferen of de daartoe regthebbende vrij
staan uyt de landerijen zo hier agter zullen worden uytgedrukt en tot een speciaal hipotheecq en gerigtelijk
onderpand zullen worden gesteld te moogen trekken zo veel zaad als de agtersteedige verloopene en
verschuldigde intresse, hetzij van een of meerdere jaaren, zig zullen bedraagen. Met verdere belofte van
gene deeze verbondene goederen, hetzij uyt de hand of andersints, te verkopen dan na aan haar
renthefferen deselver ter koop te hebben gepresenteert. Welker een en ander zal stand grijpen en houden
en van jaar tot jaar continueeren tot de dadelijke restitutie en aflosse van de voorschr. 500 gl met de volle
intresse van dien zo als verschuldigt en nog lopende. Die aan wederzijden gereserveert is en blijft mits de
opsage daarvan geschiede en gedaan worde drie maanden voor de jaarlijkse verschijnsdag. Na welker
gedane behoorlijke opsage voorschr. capitaal met de daarop verloopene en ten agteren zijnde intresse op
den eerst daar aanvolgenden verschijnsdag in een onverdeelde summa in goeden grooven gankbaren
zilvere Hollandsen gelde wigtige gerande Hollandse ducaten halve of heele rijders aan handen van den
rentheffer voorn. of zijne erven zal moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor welker een en ander en ter
securiteit van voorschr. renthefferen en daartoe regthebbende zij comparanten verbinden hunne personen,
gereede en ongereede goederen, geen uytgesondert en gevende en stellende tot een speciaal hipotheecq en

gerigtelijk onderpand het sesde part van het erve Rengers in Stokkum ten eynde de voornoemde
renthefferen en erven zig daar aan ten allen tijde, zo van capitaal als intresse, kost en schadeloos zullen
kunnen en mogen verhaalen. Renuncieerende zij rentgeveren ten dien eynde van alle exceptien en
prievilegien regtens deesen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde.
S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik verw. rigter voorn. deese neffens de rentgeveren eigenhandig
getekend en gesegelt.
Actum Goor den 2 december 1771.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Anthony Krop en Roeloph Fruink personelijk
gecompareert en erschenen zijn Arend Scholte Mensink en desselfs huisvrouw Geertje Rensink
marrito tutore. Bekennende en verklaarende in de beste en bestendigste forma regtens voor hun en voor
hunne erfgenaamen verkogt te hebben, zo als nog verkoopen kragt deeses, haar comparanten eigen
toebehorende stuk bouwland gelegen in den Stokkummer es de Steenbre genaamt naast Fruink land
en aan de ander kant van Leverink land zijnde tiendbaar en nog een stuk land genaamt den Binnen
akker aan wederzijden gelegen tussen Leppink land, vrij van eenige uytgank en nergens meede beswaart
dan met ordinaire heeren lasten. Dit alles voor eene summa van vier hondert zeven en twintig guldens
en tien stuivers, herzegge f 427-10. en wel aan ende ten erflijken profijte van Hendrik Wennink en
desselfs huisvrouw Mechtelt van de Haar en verdere erven. Van welke volle koopspenningen zij
verkoperen in juditio bekenden en verklaarden volkomen voldaan en betaalt te zijn en daarvoor ter summa
van f 427-10 vrij gelt ten vollen quiteren en doen quiteren en daar omtrent op den koper en desselfs
huisvrouw of erven geen het minste regt begeert of pretendeert en uyt dien hoofde van de voorschr.
aangekogte perceelen in optima juris forma doen landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave
aan ende ten erflijken profijte van den voornoemden kooper ende zijne erfgenamen. De verkoperen haar
en haare erfgenamen kragt deeses daarvan ontervende en voorschr. koper en desselfs huisvrouw en erven
daar wederom aanervende. Met belofte om deese erfkoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten
allen tijde te zullen staan wagten en whaaren op aanspraak en namaminge zoals erfkoops regt is. S.A.L. In
waarheids ooirconde hebbe ik richter voorn. deese neffens de verkoperen eigenhandig getekent,
gehandmerkt en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarde den 1 febr. 1772.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Anthony Krop en Roeloph Fruink personelijk
gecompareert en erschenen zijn Arend Scholte Mensink en desselfs huisvrouw Geertje Rensink
marrito tutore. Welke bekenden en verklaarden wegens opgenomene en bij haar comparanten te dank
ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Hendrik Wennink en desselfs
huisvrouw Megtelt van de Haar en verdere erven een capitale summa groot f 400, herzegge vier
hondert guldens. Met belofte om dit capitaal, waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen zijn den
eersten mey 1772, jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en willen verrenten tegens vier gulden ad 20
stuivers het stuk jaarlijks, dog zo voorschr. rentgeveren de rente van voorschreeven capitaal betaalt binnen
den tijd van agt weeken na den eersten mey van ieder jaar zullen zij rentgeveren kunnen volstaan met de
betalinge van drie gulden en vijftien stuivers van ieder hondert. Welker een en ander zal continueeren tot
de dadelijke restitutie en aflosse toe. Welke restitutie, zo van capitaal als interesse, zonder nadere opzage
zal moeten geschieden en gedaan worden binnen den tijd van vier jaaren en dus voor de eersten mey 1776
en wel in een onverdeelde summa in goeden grooven gankbaren zilveren Hollandsen gelde wichtige
Hollandse gerande ducaten halve of heele rijders aan handen van den rentheffer voorn. ofte zijne erven.
Voor welker een en ander de rentgeveren niet alleen verbinden hunne personen en goederen, gereede en
ongereede goederen, geene uytgesondert en ook niet alleen geeven en stellen tot een speciaal hipotheecq
en gerichtelijk onderpand haar rentgeveren eigen toebehorende hooyland de Gelkinks maate genaamt

gelegen in het Stokkumsebroek tussen de hooilanden van Wansink en Wannink, groot drie dagwerken
maar zelfs in deesen wel edelen gerichte hebben aangenomen dat wanneer zij rentgeveren voorschr.
capitaal met de daarop verschuldigde interessen voor of op den eersten mey 1776 met den interesse van
dien aan hem rentheffer of zijne erven voorn. niet ten vollen voldeden en restitueerden als dan het
voorschr. hooiland groot drie dagwerken als dan in vollen eigendom aan den voornoemden rentheffer en
erven zoude overgaan en zij rentgeveren haar en haare erfgenamen daarvan zouden onterven en den
rentheffer met de zijne daar weederom aanerven. In welken val egter den rentheffer ofte zijne erven de
onkosten, zo van overdragt als vijftigste penning, zoude moeten betaalen. Dit alles in conformite van een
overgevene memorie en onder deesen wel edelen gerigt berustende onder de hand van Francis de Wolf.
Renuncieerende zij rentgeveren daar en booven van alle exceptien en privilegien regten in deesen
eenigsints contrarierende en in specie de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L In waarheids ooirconde
hebbe ik rigter voorn. deese neffens de rentgeveren voorn. eigenhandig getekend, gehandmerkt en
gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarde den 1 febr. 1772.
Ik Hendricus Slaterus wegens Hooger Overigheidt Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere cragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Jan ten Donkelaar en Teunis ten Donkelaar
personelijk gecompareert en erscheenen zijn Gerrit Groot Letink (Wessels) en zijn huisvrouw
Hendrina Groot Letink marrito tutore. Bekennende en verklarende nae ontfangst van den laasten met
den eersten coopspennink ter summa van vijf hondert guldens, herzegge f 500, voor hun en hunne
erfgenamen van allen eigendom zoals zij comparanten gehad hebben op een en een half dagwerk
hooyland in de Messemakers maate met den eenen einde aan Veltens Brink bij langes Doetelers steege
en de beeke bij Veltens huys in de markte van Enter kennelijk gelegen te renuntieren en af te zien en
voorschreeven parceel cragt deeses te cederen, te transporteeren en over te draagen en met alle zijne lusten
en lasten, regt en geregtigheeden, raat en onraadt, zoals zij comparanten het beseten hebben, over te
geeven aan en ten erflijken profijte van Jannes ten Colhoop en erfgenamen. De comparanten haar en
haar erfgenamen bij deesen daarvan ontervende en den coper met de zijne daar wederom aanervende. Met
belofte om deese erfkoop ten allen tijde te sullen staan wagten en whaaren voor alle evictie op aanspraake
en namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik verw. richter voorn. deese
neffens B.J. Knaape die door dien Gerrit Beusink die door comparanten in judicio daartoe gequalificeerd
was is koomen te overlijden, nader versogt is geworden eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum Goor den 28 december 1771.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Anthoni Crop en Roelof Fruink personelijk gecompareert
en erschenen is Jan ten Broil weduwena van wijlen Diena Wilbers. Bekennende na ontfangst van den
eersten met den laasten koopspenning ter summa van f 75 voor hem en sijn erfgenamen te renuncieren en
af te zien van alle regt van eigendom van een stuk landt groot ses spint gelegen onder Stokkum tussen
Harmen Wevers en Leppink. Doende van voornoemde landt cragt deses landcedelijke cessie, transport,
overdragt en overgave aan en ten erfelijke profijte van Egbert ter Worsche (Nijmeyer) en erfgenamen.
Hem comparant en sijn erfgenamen cragt deses daar van ontervende en hem coper en sijn erfgenamen
daar wederom 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 namaning als erfcoops regt is.
S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik rigter voorn. dese neffens comparant eigenhandig getekent en
gezegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 9 maart 1772.
Ik Hendricus Slaterus wegens Hooger Overigheidt Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere cragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Jan ten Donkelaar en Jannes Nijlandt
personelijk gecompareert en erschenen is Jan Zwoferink (Weerts). Bekennende aan Garrit Vorsgezank

(Wilbers) in Harke voor eene summa van twee hondert guldens, herzegge f 200 en waarvan hij bekende
volkomen en voldaan te zijn en verkogt te hebben 1. een zwart bleste merrie, 2. een swart kolde ruin, 3.
een zwart kold veulen, 4. een swart spreuwende koe, 5. een swart bonte koe, 6. een swart blaarde
koe, 7. een swarte starke, 8. een zwart kalf, 9. een zwart blaard kalf, 10 een zwart kalf. Doende van
dit alles cragt deses behoorlijke cessie en overdragt aan hem Gerrit Vorsgesank en erfgenamen.
Renuncierende hij Jan Zwoferink voor hem en de zijnen van aller regt van eigendom soo op dese goederen
mogten hebben; staande hier omtrent wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak en namaninge soo
als regt is. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik verw. rigter voorn. dese neffens Hendrik Meyerink als
sijnde door den comparant in judicio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Goor den 4 febr. 1772.
Copia
Op huyden dato ondergeschreeven is er een wettig en deugdelijk koopcontract geslooten en geteikend
tusschen de Hoog W Geb Gestr Heer D.C. Baron du Tour en desselfs ehevrouw Golda Chatarina
Elsebeen Everhardina Baronnesse van Bellinkhave Heer en Vrouw tot den Bellinhoff onder hoff en
goed Espelo ter eenere en Gerrit Wegereeff en desselfs huisvrouw Johanna Jaalink ter anderen zijde in
voegen als volgt. Eerstelijk verklaard zijn Hoog Wel Geb Gestr en desselfs ehegemalinne en door deesen
in eenen vasten en stedigen erfcoop verkogt te hebben aan voorn. Gerrit Wegereeff en zijn ehevrouw en
erven het erve ende goed genaamt Wijffrink gelegen in de boerschap Herke carspel en gerigte van
Marculo. Zo en in diervoegen als het zijn Hoog W Geb Gestr van de Cononicquen en Capitulen van de
kerk van St. Pieter te Utregt heeft aangekogt en bij haar koperen en voorsaten is beseten. Edog met deesen
onderscheid dat zij heer en mevrouw verkoperen verklaaren niet alleen te verkopen het voorn. erve met
alle zijn opstallinge en onderhorige landerijen, regten en geregtigheeden zo als van outs daar bij en
aangehoort hebben, vrij van tienbaerheyt uytgesondert eenige stukken lants waaruit van ouds den tiende is
getrokken door het Capittel van Deventer en welke benoemt staan in het hierbij gevoegde register (welker
landen zijn een stuk agter op den kamp, het Kruistuk, het Kleine Schot stukke en beyde Bokhegde en de
Kleinen Lokbrey). Maar ook daar en boven zoodanig hooilandt als er gelegen is in het Stokkummerbroek
en waarvan jaarlyx de voorn. koperen drie gulden is betaalt voor huur; als meede de tinsch van agtien
penningen zo nu jaarlijks moet betaald worden met vijf stuivers en zulx als voor vrij en allodiaal zonder
eenig beswaar van hofhorigheid omtrent haar personen en goederen waar toe en aan tot nog toe verbonden
zijn geweest; zodat van nu voortaan zij koperen en haare kinderen zig niet alleen mogen keeren en wenden
waar het haar gelust en zonder aan eenige hofdienstbaarheeden hoe ook genaamt meer verbonden te zijn,
maar dat ook ten dien opsigte met haar goederen mogten schalten en walten nae haar besten en wel
gevallen; evenals vrije menschen geoorlooft is zo voor haar persoon als goederen waar teegens zij koperen
aannamen en beloven aan de heer verkoperen en zijn ehegemalinne voor dat alles te betaalen een somma
van twee duisent vijf hondert en vijf en seventig gulden, zegge f 2575, vrij gelt zonder eenige kortinge
uit wat hoofde het ook mogte zijn. Te betalen in twee terminen, den eersten op primo may aanstaande als
wanneer zullen betaalen een summa van sestien hondert guldens en den tweeden op Jacobi daar aan
volgende. Dog zal het in de keuse der kopers staan om die resterende negen hondert vijf en seventig
gulden als dan in gelde te betaalen of teegens drie percento tegens behoorlijke versettinge of goede
borgtogt ten genoegen van verkoperen tot wederzijds opsage op renten te mogen houden. Zullende egter
koperen zig daar omtrent bij het betaalen van de eerste termijn moeten declareeren. Tot nakominge van
welk alles zoo koperen als verkooperen verbinden haar persoonen en goederen daar en waar ook geleegen.
Onder renunciatie van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende. Ten waarheids oirconde zijn hier
van twee alleensluydende gemaakt en ten aanweesen van de onderstaande getuigen eygenhandig getekend.
S.A.L. op den huyse Bellinkhoff den 26 sept. 1771.
Heere van Bellinkhoff meede namens desselfs ehevrouw Golda Catharina Elsebeen Everhardina
Baronnesse van Bellinkhaave Vrouw toe den Bellinkhoff in den gerigte vertonende en overgevende een
coopsbrief in dato den 26 sept. 1771; verklarende daar in dat hij heer comparant als neffens desselfs
ehevrouw voor haar beyden ondertekeing verkogt te hebben, zo als nog verkoopen kragt deeses, aan

Gerrit Wegereef of Scholten en desselfs huysvrouw Janna Jalink haar verkoperen erve en goed
genaamt Wieferink geleegen in de boerschap Herke karspel en gerigte van Marculo. Zo en in diervoegen
als het zij hoog w geb gestr van de Canonicquen en Capittelaris van de kerk van St. Pieter te Utregt heeft
aangekogt en bij haar koperen en voorsaten is beseeten. Edog met deesen onderscheyd dat zij heer en
mevrouw verkoperen verklaaren niet alleen te verkoopen het voorn. erve met alle zijne opstallinge en
onderhorige landerijen, regten en geregtigheeden zo als van ouds daarbij en aan gehoord hebben, vrij van
tienbaarheid uytgesondert eenige stukken landt waar uyt van ouds de tiende is getrokken door het Capittel
van Deventer namentlijk een stuk agter op den kamp het Kruistuk, het Kleine Schot stuk en beide
Bokhegde aan haar comparant zo voor zig zelf als namens desselfs ehevrouw eigenhandig getekend en
gesegelt.
Actum Goor den 1 mey 1772.
Ik Hendricus Slaterus wegens Hooger Overigheidt Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere cragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Harmen Jaalink en Hendrik Meyerink
personelijk gecompareert en erscheenen zijn Garrit Wegerieff of Scholte uyt Harke neffens desselfs
huysvrouw Johanna Jalink marrito titore. Bekennende na ontfangst van den laasten met de eersten
coopspenning ter summa van f 710, herzegge zeven hondert en tien guldens, verkogt te hebben, zo als
nog verkopen cragt deses, aan en ten erflijken profijte van Hendrik Hilbers en desselfs huysvrouw
Janna en verdere erven een stuk hooylandt het Slag genaamt groot drie dagwerken in het
Stokkumerbroek gelegen tussen de Pakker van Els en Jan Greeven en daar van cragt deeses aan den
voorn. coper en erven te doen landcedelijke cessie, transport en overdragt. De verkoperen hun en de hunne
daarvan onterven ende den koper en hunne erven daar weer aanerven. Met belofte om deese erfcoop,
cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op
aanspraak en namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik verw. richter voorn.
deese neffens verkoperen eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum Goor den 1 may 1772.
Ik Hendricus Slaterus wegens Hooger Overigheidt Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere cragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Jan ten Donkelaar en Jannes Nijlandt
personelijk gecompareert en erschenen is Jan Zwoferink uit Elsen en desselfs huisvrouw Hendrina
Zwoferink marrito tutore. Bekennende en verklarende wegens in contanten gelde ontfangene penningen
opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Garrit Vorschesank in Harke een capitaale summa groot
seven hondert guldens, herzegge zeven hondert gulden. Blijvende de opsage hiervan aan wederzijden
gereserveert mits alkanderen voor den dag dat dit capitaal zal moeten worden erlegt en gerestitueerd een
half jaar te vooren waarschouwende; dog op die al te bepalene dag zullen deese zeven hondert guldens aan
hem Gerrit Vorgesank of desselfs erven in een onverdeelde summa in goeden grooven gangbaaren
Hollandsen silveren gelde wigtige Hollandsche gerande ducaten halve of heele rijders zal moeten worden
erlegt en gerestitueert. Verbindende daar voor hunne persoonen en goederen en daar voor wel tot een
speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpand stellende hun comparanten zaatgewas of andere
gewassen niets uytgesondert. Ten einde hij Vorschesank of erven zij wegens deese voorschr. zeven
hondert guldens daar aan ten allen tijde kost en schadeloos zal kunnen en moogen verhaalen. Ten dien
einde renuntieerende van alle exceptien en privilegien regtens deesen eenigsints contrarierende en in
specie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik verw. rigter voorn. deese neffens
comparanten eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum Goor den 5 may 1772.
Ik Hendricus Slaterus wegens Hooger Overigheidt Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere cragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Hendrik Meyerink en Jannes Nijlandt
personelijk gecompareert en erschenen is meester Jan Boswinkel Kolhop. Verklaarde in gevolge
koopbrief in dato den 29 febr. 1772 wel stevig en vast in een onverbrekelijken erfkoop verkogt te hebben
aan Jan Gerritsen Esendam en desselfs huisvrouw Janna Berentsen Boswinkel en erven een stuk

hooiland genaamt het Nieuwe Slag groot ongeveer een en een half dagwerk kennelijk gelegen aan de
eene kant aan de markte van Elsen en de andere kante aan de Enter gemeente en schietende met den ende
aan Mensink en Bergman zijn hooyland. Welk de andere halfscheyd een en een half dagwerk
toebehoorende aan de schoolmeester van Elsen en zulx voor een summa van f 150, herzegge hondert
vijftig guldens. Waarvan den verkooper bekend volkomen voldaan en betaalt te zijn en hier van bij deesen
te doen landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgaave aan hem Jan Gerritsen Esendam en erven.
Hem comparant en erfgenaamen cragt deeses daar van ontervende en den koper voorn. met de zijne daar
weeder aanervende. Met belofte om deese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijde
te sullen staan wagten en whaaren voor alle evictie op aanspraak en namaninge als erfcoops regt is. S.A.L.
In waarheids ooirconde hebbe ik verw. richter voorn. deese neffens de comparant eigenhandig getekend
en gesegelt.
Actum Goor den 5 maart 1772.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Antony Krop en Roelof Fruink personelijk gecompareert
en erschenen sijn Gerrit Tijmans en desselfs huisvrouw Jenneken Schreurs marito tutore. Bekennende
ingevolge coopbrief in dato den 2 jan. 1772 daar van opgerigt in eenen stevigen en onwederroepelijken
erfcoop verkogt te hebben, gelijk nog verkopen cragt deses, hun comparanten eigendoemelijke huis en
annexe hooge en laage landerien, bouw en hooilandt gelegen in het zoogenaamde Coeversbroek
onder Marculo met derselver lusten en lasten, regt en geregtigheden, raadt en onraadt zoo als sij
comparanten en verkoperen hetselve in eigendom beseten hebben en wel aan en ten erfelijken profijte
van Willem Mensink en desselfs huisvrouw Wilmken Zandermans en erven. En wel voor een summa
van ses hondert caroly guldens, hersegge f 600. Van welke volle coopspenningen zij comparanten
bekennen voldaan en betaalt te sijn en van dese verkogte goederen hiermede in optima juris forma doen
landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan de voornoemde coperen ende hunne
erfgenamen. De comparanten haar en haar erfgenamen cragt deses daar van ontervende ende de
voornoemde coperen met de hunne 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
namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik rigter voorn. dese neffens D.H.
Gorkink als sijnde door comparanten in judicio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 1 mey 1772.
Ik Hendricus Slaterus wegens Hooger Overigheidt Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere cragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Jan ten Donkelaar en Jannes Nijlant
personelijk gecompareert en erschenen sijn Roelof ten Brummelhuis en desselfs huisvrouw Jenneken
Freriksen tutore marito. De welke bekenden en verklaarden van weegens opgenomene en bij haar
comparanten te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan de scholte Jan
Dikkers en erven een capitaale summa groot vier hondert en vijftig guldens, herzegge f 450. Met
belofte om voorschreeven capitaal, waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen zijn den 2 maart 1773,
jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en willen verrenten met en teegens vier guldens van iedert hondert in
het jaar, dog deese interesse op den verschijnsdag betaald zullen de rentgeevers kunnen volstaan met drie
guldens en tien stuivers van ieder hondert. Welker een en ander van jaar tot jaar zal continueeren tot de
dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan weederzijden gereserveerd is en blijft mits deselve geschiede
een half jaar voor de jaarlijkse verschijnsdag. Van welker gedane opsage voorschreeven capitaal cum
interesse op den eerst daar aan volgenden verschijnsdag in handen van den rentheffer voorn. ofte zijne
erven in een onverdeelde summa in goeden grooven gankbaaren zilveren Hollandsen gelde wigtige
Hollandse ducaten halve of heele rijders aan handen van den rentheffer voorn. ofte zijne erven zal moeten
worden erlegt en gerestitueert. Daarvoor verbindende hunne persoonen en goederen, gereede en
ongereede, geene uytgesondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheek en gerichtelijk
onderpand 1. een hooymaate groot een dagwerk gelegen naast de hooymaat van Jan Kempers, 2. een stuk

land de Vonde akker genaamt groot vijf scheepel gesaay gelegen naast een stuk van Jan Woeterink, 3. een
stukjen land de Vels braake genaamt groot twee scheepel gelegen naast Gerrit Past, 4. een stukjen land de
Steen akker groot twee scheepel leggende naast Gerrit de Wilde en dit alles onder Enter gelegen. Ten
einde den rentheffer voorn. ofte zijne erven zig aan alle deese perceelen, zo van capitaal als interesse, kost
en schadeloos zal kunnen verhaalen. Renuncieerende de comparanten ten dien eynde van alle exceptien en
privilegien regtens deesen eenigsints contrarierende en in specie der exceptie van ongetelden gelde. S.A.L.
In waarheids ooirconde heb ik verw. richter voorn. deese neffens Hendrik Meyerink als zijnde daartoe
door de comparanten in judicio gequalificeert eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum Goor den 2 maart 1772.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Anthony Krop en Roelof Fruink personelijk
gecompareert en erschenen is Derk Hendrikus Gorkink als volmagtiger van de Hoog W Geb Gestr
Heer F.J.W.R. Baron van Heeckeren tot Overlaar en de Hoog Geboorene Vrouwe S.G.F.
Baronnesse van Heeckeren gebooren Gravinne van Rechteren ehelieden. Luid volmagt voor den heer
scholtus van Zwolle op den 21 febr. 1772 op den comparant ad hune actum debite gegepasseerd, alhier
vertoond en van waarden erkend en met het vidimus getekend en ten prothocollo van transporten deeses
gerigts nr 8 fol 68 geregistreert. Uyt kragt van het welke den comparant namens den heer en vrouwe
constituenten verklaarde dat haar weegens opgenomene en wel ontfangene penningen opregt en
deugdelijk schuldig te zijn en waaren aan de Overijsselsche Prebenden Societeit, opgerigt binnen de stad
Campen haar aanvang genoomen hebbende met primo 1 january 1771 ofte wel aan de tijdelijke heeren
administrateurs en commissarissen directeuren van deselve, eene capitaale somma van vijftien duyzend
caroli guldens, zegge f 15000. Belovende en aannemende deselve te verrenten met drie en drievierde
gelijke guldens van elke hondert jaarlijks en zulx alle jaaren tot de volkomen aflosse toe. Waarvan het
eerste jaar rente verscheenen zal zijn den eersten february 1773 en zo vervolgens van jaar tot jaar; echter
met dien verstande dat wanneer de jaarlijksche interesse binnen de zes weeken nae den respective
vervaldag ten comptoire van voornoemde societhit binnen Campen zal zijn betaalt. De recognosenten als
dan met de betaaling van drie en een halve gulden interesse van elke hondert als voorschr. zullen kunnen
en moogen volstaan. Blijvende bij onstentenisse van dien de opgemelde interesse van 3 en drievierde
percent gestand en onvermindert en de recognosenten tot betaalinge van dien gehouden en zoo wijders bij
ontstentenisse van de betalinge deeser interessen binnen den tijd van ses weeken naa den jaarlijkse verval
als voorschr. het geheele capitaal van f 15000 metterdaad worden gehouden voor opgesegd en als of
hetselve in forma zes maanden voor den respectiven vervaldag daar te vooren was geschied en de
tijdelijke heeren administrateurs en commissarissen en directeuren voorn. bij deesen de vrijheid gelaaten
om zonder verdere of meerdere opsaage tot bekooming van opgemelde capitaal en interessen te kunnen en
te moogen procedeeren; zullende anders de opsage van bovenstaand capitaal in geheel of telkens bij een
derde gedeelte van hetzelve tot f 5000 ter keuse van beyde parthijen aan wederzijden vrij staan mits
deselve behoorlijk geschiede zes maanden voor den respectiven vervaldag bovengenoemd. Voor welke
capitaal en interessen de comparanten namens de heer en vrouw recognoscenten in het generaal verbind
hunne persoonen en goederen en specialijk derselver eigendommelijke erven en goederen te weeten:
het erve Hiddink thans bemeyerd bij Gerrit Hiddink. Het erve Plasman thans bemeyerd bij
perceelswijse verpagt. Het kotersplaatsjen Bomers thans gebruikt bij Arend Bomers (Bomans). Het
cotersplaatsjen Rosdom thans gebruikt bij Gerrit Rosdom. Het cotersplaatsjen Vissers thans
gebruikt bij Lambert Vissers. Alle welke goederen met alle derselver opstaande getimmer en
onderhorige landen zijn geleegen onder de havesate Oldenhof in Twente onder het gerigte van Kedingen.
En zulks met als derselver regt en geregtigheeden en zijnde alle opgemelde erven vrij allodiaal en
onbeswaard. Ten einde om daar aan met en neevens de goederen en landerijen gelegen onder het
scholtampt van Zwolle, als meede een obligatie groot drie duyzend gulden ten laste van deese provincie.
Welke alle speciaalijk meede voor het capitaal van f 15000 nevens de interessen worden verbonden in cas
van wanbetaalinge voorschr. capitaal en interessen ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en te

moogen verhaalen. Renuncierende den comparant in zijn voorseyde qualiteit en dus namens en voor de
HWelGeb van alle exceptien en privilegien regtens deese eenigsints contrarierende en in specie de
exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik rigter voorn. deese neffens den
comparant eigenhandig getekend en gesegeld.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 8 april 1772.
Noodgerigte gehouden op den huise Nijenhuis, mij vergun der aarde den 8 april 1771.
Coram judica J.A. Baron van Hoevell, assessoren Hendricus Slaterus en Anthony Krop.
Erscheenen in deesen Wel Edelen gerigte Jan Harmen Wolbers en verklarende aan Baerent Meyer tot
Rijssen te hebben verkogt aan bruin merrie paart zo den eersten van Jan Harmen Snel tot Markulo
hadde gekocht welke den kooper verklaard aan den verkooper en voor en ter leen te laten.
Ik Hendrik Jalink weegens Hoger Overigheid gesubst. verwalter rigter van Kedingen doe cond en
certificeere kragt deeses dat voor mij en assessoren als waaren dr. Joan Henrik Jaalink en burgmr. Jan
Menger personelijk gecompareerd en erscheenen is den wijnkoper Wilhelm van Heek prose en als
volmagtiger van desselfs huysvrouw Hermina van Heek, als meede van zijn broeder burgmr. Gerrit
Jan van Heek en vrouw Grietjen Lankheet en suster Berendina van Heek in gevolge volmagt voor
burgermeesteren, schepenen ende raaden der stad Delden op den 15 mey 1772 ad hune actum op
den comparant debite gepasseert; voorts als volmagtiger van Berent Brilman junior en vrouw
Berendina ten Douwel als meede van Gerrit Schimmelpennink en vrouw Hermanna Koolhaas,
volgens volmagt voor burgermeesteren, schepenen en raden der stad Deventer op den 18 maart
1772 ad hune actum op den comparant debite gepasseert; dan nog als volmagter van Harmen ten
Caate Gerritzoon en vrouw Femia ten Douwel volgens volmagt voor het landgerigte van Almelo op
den 21 maart 1772 ad hune actum op den comparant debite gepasseert; eindelijk dan nog als
volmagtiger van burgmr. Hendrik Swiers en vrouw Johanna Elisabeth van Heek volgens volmagt
van den 18 mey 1772 voor het landgerigte van Endschede ad hune actum op den comparant debite
gepasseert. Welke voorschreeven volmagten alhier in judicio zijn gesien, gelesen en van waarden erkend
en ten prothocollo van transporten deeses gerigts geregistreerd. Voorts dan nog erscheenen burgmr.
Helmich Helms prose en Berendina Helms prose huisvrouw van burgmr. Henricus Seemsmaker in
deesen geassisteert met haar man voorn. alle te saamen erfgenamen van wijlen haaren oom dr. en
secretaris Jan van Heek. Welke bekenden en verklaarden aan Jan Benjamin Spraakel en
huysvrouw Berendina Henrica Swierink tot Goor woonachtig en een vasten en onwederroepelijken
erfcoop verkogt te hebben het sesde gedeelte van het erve en goed Rengers in Stokkum gelegen, met
sijn lusten en lasten, regt en geregtigheeden zo en in diervoegen als zij comparanten het van haren oom
voorn. hebben aangeerft en wel voor eene summa van f 650. Van welke cooppenningen zij comparanten
prose als meede den eersten comparant in zijn voorschr. qualiteit verklarende ten vollen en ten danke
voldaan en betaalt te zijn. Oversulx zij comparanten als meede den eersten comparant meede in zijn
voorschr. qualiteit niet alleen wegens de gelibelleerde cooppenningen ten vollen quiteeren maar ook
gemelde sesde part van het erve Rengers bij deesen in optima juris forma cederen, transporteeren en
overdraagen, zulx doende in en mits deesen, aan ende ten profite van gemelde koperen en hun
erfgenaamen. Comparanten haar en hun erfgenamen haar daar van ontervende en de coperen met hun
erfgenaamen daar wederom aanervende bij deesen. Met belofte om deese erfcoop ten allen tijde te zullen
staan wagten en waaren voor alle evictie op en aansprake als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids
oirconde hebbe ik gesubst. verw. rigter voorn. deese neffens de comparanten eigenhandig getekend en
gesegelt.
Actum Goor den 16 mey 1772.
Ik Hendricus Slaterus wegens Hooger Overigheidt Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere cragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Jan Kremer en Hendrik Raterink personelijk
gecompareert en erschenen is Frerik Zandink ende desselfs huisvrouw Janna Megelink marrito tutore.
Bekennende ende verklarende in gevolge coopbrief in dato de 22 april 1772 in een steevigen en

onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben, zo als nog verkoopen kragt deeses, hun vrij allodiale en
eigendoemelijke hooyland groot een en een half dagwerk zijnde het vijfde part van het gemelde
hooyland toebehorende Baerent Woolderink Wolter land; zijnde verkogt aan handen en ten erfelijken
profijte van Albert Kippers en desselfs huysvrouw Maria Eshuys en erven en zulx voor eene summa
van hondert en twee en negentig caroly guldens, hersegge f 192. Van welker laasten als eersten
koopspenning zij comparanten bekennen volkomen voldaan en betaalt te zijn en daar voor bij deesen te
quiteeren en van voorschr. verkogte parceel aan de voorn. copers en erven kragt deeses te doen
landcedelijke cessie, transport en overdragt. Zij verkoperen hun en hunne erfgenamen daar van ontervende
ende de voorn. coperen met de hunne in hunne plaats daar wederom aanervende. Met belofte om deese
erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op aanspraak
en namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik verw. richter voorn. deese
neffens Derk te Lintele als zijnde door comparanten in judicio daartoe gequalificeert eigenhandig
getekend en gesegelt.
Actum Rijssen den 19 mey 1772.
Ik Hendricus Slaterus wegens Hooger Overigheidt Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere cragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Teunis ten Donkelaar en Jan ten Donkelaar
personelijk gecompareert en erschenen is Berend Bloemers (Assink). De welke verklaarde oprecht en
deugdelijk schuldig te zijn weegens opgenomene en ontfangene penningen aan Jan Meyers en desselfs
huysvrouw Hendrina voor de Boom 1. eene summa van hondert vijftig car. guldens, zegge f 150. 2.
Een summa van vijf en seventig f 75; dus te saamen eene somma van f 225, zegge twee hondert vijf en
twintig caroli gulden. Welke somma hij comparant beloofde jaarlijks en alle jaar te verrenten met drie
gelijke guldens van het hondert en zal het eerste jaar interesse verschijnen op den 1 may aanstaande, dog
in val gemelde interesse een maand naa de verschijnsdag niet waare betaalt, verbind zig comparant dit
voormelde capitaal met vijf stuivers van ieder hondert meerder te verrenten en zal daar meede
continueeren tot de effective aflosse toe. Die ten allen tijde zal kunnen en moeten geschieden mits daarvan
aan weerzijden behoorlijke opsage een half jaar voor de verschijnsdag worde gedaan. Voor welke summa
en daarop verschuldigde wordende interessen hij comparant zijne persoon en goederen ten plegtigsten
verbind. En wel speciaal de geheele bouwerije en bouwgereedschap ten eynde de renthefferen zig bij
onvermoedelijke misbetaalinge daar aan zoude kunnen en moogen verhaalen. Alles onder renuntiatie van
alle exceptien en privilegien rechtens hier teegens eenigsints strijdende en in het bijsonder die van
ongetelden gelde. Van welke kragt en inhoud den comparant onderrigt is. S.A.L. In waarheids kennisse
heb ik verw. rigter deese eygenhandig getekend en gesegelt en vermits de comparant niet schrijven konde
nog zeegel had heeft hij daartoe proc. J.B. Auffemorth gequalificeert.
Actum Goor den 12 juny 1772.
Ik Hendricus Slaterus wegens Hooger Overigheidt Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere cragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Teunis ten Donkelaar en Jan ten Donkelaar
personelijk gecompareert en erschenen is Jan Nijsink (Nijland) en desselfs huysvrouw Willemina
Nijsink. Zijnde met haare eheman als haaren ad hune actum verkoren momboir geadsisteert en verklaarde
zij comparanten aan Jan Meyer en desselfs huysvrouw Hendrina voor den Boom weegens
opgenomene en ontfangene penningen opregt schuldig te sijn eene summa van vijf en seventig car.
gulden, zegge f 75. Welke summa zij comparanten beloven te verrenten jaarlijks met twee gulden en vijf
stuivers, zegge f 2-5 en zal de eerste verschijnsdag deeser interesse weesen op den 1 may 1773
aanstaande, dog in val drie maand naa de verschijndag gemelde niet promptelijke wierde betaalt,
verbinden zig de comparanten jaarlijks hiervan twee gulden en thien stuivers, zegge f 2-10, te betaalen en
op dien voet daar meede te continueeren tot de effective aflosse toe. De welke altoos zal kunnen en
moeten geschieden mits aan weederzijden eene behoorlijke opsage een half jaar voor de verschijndag
worde gedaan. Voor welke summa en verschuldigde interessen comparanten hunne persoonen en
goederen op het plegtigste verbinden en ter meerder securiteit tot een speciaal onderpand stellen hun
eigendommelijke stuk bouland de Hegte genaamt geleegen in den Elsener esch groot een mudde

gesaay. Ten eynde de renthefferen zig daar aan den renthefferen bij onvermoedelijke misbetalinge zig daar
aan kost en schadeloos zullen kunnen verhaalen. Verklarende zij comparanten van exceptien en
privilegien regtens hier teegens eenigermaate strijdig generaliter te renuntieeren en af te zien; in het
bijsonder van de exceptie van ongetelden gelde. Van welke kragt en inhoud zij wel onderrigt zijn. S.A.L.
Heb ik verw. rigter voorn. in waarheids kennisse deese getekend en gesegelt en vermits comparanten niet
schrijven kjonden nog zeegel hadden hebben zij hiertoe procurator J.B. Auffemorth gequalificeert die zulx
uyt dien hoofde ook neffens mey heeft gedaan.
Actum Goor den 12 juny 1772.
Compareerde voor mij mr. Egbert Scriverius oud-cameraar der stad Zwolle en scholtus over Zwolle en
Zwoller Carspel en keurnoten J.C. Kotter en dr. R. Sandberg de HoogWelGeb Heer F.J.W.R. Baron van
Heeckeren tot Overlaar en Vrouwe S.G.F. Baronnesse van Heeckeren geb. Gravinne van Rechteren
ehel., zijnde de vrouwe comparante zoo veel noodig geassisteert met haar eheman voorn. En verklaarden
in de beste en bestendigste forma van regten te constitueeren en volmagt te maaken D.H. Gorkink om
namens de heer en vrouwe comparanten te verschijnen voor en in den weled gerigte van Kedingen en
aldaar voor en ten behoeve van de Overijsselsche Prabenden Societeit opgerigt binnen de stad Campen te
verbinden de comparanten goederen zoo en invoegen zulx breeder is uytgedrukt bij acte daarvan aan de
geconstitueerde ter hand te stellen. Alles met belofte van goedkeuringe, schadelooshoudinge en verder
verband als naa regten.
Des ten waaren oirconde hebbe ik scholtus deese getekend en gesegelt binnen Zwolle den 21 febr. 1772.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Derk Hendrik Gorkink en Anthony Krop personelijk
gecompareert en erscheenen zijn Arend Jurriaan Gorkink en desselfs huysvrouw (Jenneken Rensing)
marrito tutore. Bekennende ende verklarende in gevolge publique veylen in dato den 29 mey deeses jaars
1772 verkogt te hebben, zo als nog verkopen kragt deeses, aan Hermen Swiers thans Lonink ende
desselfs huysvrouw Janna Lonink en erven haar comparanten eigendoemelijke en toebehoorende stuk
hooyland het Slag genaamt geleegen tussen de Kempkes en Vaarenhorst en zulx voor eene summa van
ses hondert vijf en twintig gulden en tien stuivers, herzegge f 625-10. Van welke volle kooppenningen
zij comparanten bekennen volkoomen voldaan en betaalt te zijn en daarvoor bij deesen quiteere en doe
quiteeren en van voorschr. verkogte parceel kragt deeses in amplissima juris forma doen landcedelijke
cessie, transport en overdragt. Haar en haar erfgenaamen daarvan ontervende ende de voornoemde
koperen met de haare in hunne plaats daar wederom aanervende. Met belofte om deeser erfcoop, cessie,
transport en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op aanspraak en
namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids ooirconde heb ik richter voorn. deese neffens
comparanten eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 4 july 1772.
Ik Hendricus Slaterus wegens Hooger Overigheidt Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere cragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Teunis ten Donkelaar en Joost Alink
personelijk gecompareert en erschenen is de heer dr. Gerhard van der Sluys tot Westervlier seggende
dat aan hem comparant ingevolge huwelijkse voorwaarde tussen hem en zijn wijlen echtgenoote vrouw
Elisabeth Getruid van der Sluis gebooren van Dam opgerigt is, competerende de volle tugt en vrugt
gebruyk van den geheele boedel en nalatenschap van zijn voorn. wijlen huysvrouwe en dat comparant ter
saake van voorn. tugt en vrugt gebruyk, ofschoon daartoe om redenen in cas subject niet mooge zijn
verpligt te raade is geworden, bij deesen te stellen cautie fructuair zo en in diervoegen en tot al sulke einde
als de voorschr. cautie van enig tugtenaar naa regte word vereyst en dat wel, vemits de overige meede
erfgenaamen de cautie aan comparant hebben geremitteert, alleen ten profijte van den heer N.H. Olmius
voor zo verre is van den voorschr. boedel en nalatenschap waar de goederen zig daar van ook moogen
bevinden of zijn geleegen en van wat natuure ook deselve moogen zijn. En zulx met verband en

hypothecatieve alle des comparants goederen onder deesen gerigte geleegen, zoals die door comparant en
zijne meyeren worde gebruykt en in hun kennelijke bepaalinge zijn gelegen en hij comparant thans is
besittende, uytgesondert het stamhout en houtgewas van dien als namentlijk den huysen Westervlier met
zijne pol, ap een dependentien als meede onderhorige goederen zo en als comparant selfs in gebruyk heeft
en dan nog het erve den Heu, het erve Naselaer, het Weevers plaatsjen, als meede alle de landerijen zoo
verre de boulieden en Ziel, Rouwendijk en Nijlant hetselve van comparant in gebruyk hebben en onder
deesen gerigte gehooren. Alle welke comparant in voldoeninge van voorschr. cautie fractuair sampt en
sonders wel expres verbind en ten gerigtelijke onderpande steld bij deesen en zulx ten profijte zo als
voorgemeld van voorzeide heer N.H. Olmius zo verre zijn wel edele gestr. erfgenaam is van gemelte
comparants wijlen echtgenoote. Ten einde om daar aan desnoods ten allen tijde kost en schadeloos te
kunnen en moogen verhaalen alle het geene de comparant aan voorzeide erfgenaam na regte ter saake van
voorzeide tugt en vrugt gebruyk te prasteren is verpligt. In kennis der waarheid hebbe ik verwalt. rigter
voorn. deese nevens de heer comparant eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum Goor den 8 july 1772.
Ik Hendricus Slaterus wegens Hooger Overigheidt Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere cragt deses dat voor mij en assessoren als waaren dr. J.C. Pothoff en Jan ten Donkelaar
personelijk gecompareert en erschenen is Maria Morsink wed. Schootelink in deesen geassisteert met
Roelof ten Brummelhuys als haare versogte en in judicio toegelaten mombaar. De welke bekende ende
verklaarde weegens agterstandige pagt, zoo voor haar selfs en als moeder en wettige voogdesse van haar
minderjarige kind, opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan haare landheer den HoogWGeb Gestr
Heer Mijn Heer de Baron van Raasveld Heere van Elsen Landdroste van Diepenheim en
Haxbergen, een capitaale summa van vijf en taggentig gulden en vier stuiver, herzegge f 85-4. Met
belofte om dit capitaal, waarvan het eerste jaar interesse zal verscheenen zijn heeden over een jaar,
jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en willen verrenten met twee guldens en tien st. en zulx te
continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan weederzijden gereserveerd
is en blijft mits de opsaage daarvan gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse verschijnsdag. Naa
welker gedaane behoorlijke opsaage voorschr. capitaal met de daar op verschuldigde interesse aan handen
van haare landheer voorn. ofte desselfs erven op de eerst daar aan volgende verschijnsdag zal moeten
worden erlegt en gerestitueert. Egter zo zij comparante voorschr. f 85-4 aan haare landheer voorn. of erven
binnen den tijd van vier jaaren restitueert en afbetalen zal. Als dan geen interesse geeven verbindende
voor dit capitaal als meede in val de restitutie binnen voorschr. tijd niet geschiede voor de daarop
verschuldigde interesse, zoo voor haar selfs als in voorseider qualiteit haar persoon en goederen, gereede
en ongereede, geen uytgesondert. Gevende en stellende tot een speciaal hipotheek en gerigtelijk
onderpand haar eigendoemelijke stuk land genaamt Wilderink in der Elsener esch kennelijk geleegen.
Ten eynde zig hier aan haare voorschr. landheer of erven kost en schadeloos, zo weegens capitaal als
interesse, zullen kunnen en moogen verhaalen. Renuncieerende zij comparante van alle exceptien en
privilegien regtens deese eenigsints contrarierende en in specie de exceptie die van ongetelden gelde.
S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik verwalter richter voorn. deese neffens comparante eigenhandig
getekend, gehandmerkt en gesegelt.
Actum Goor den 5 july 1772.
Ik Hendricus Slaterus wegens Hooger Overigheidt Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere cragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Gerrit ten Ziethoff en Jan Hobbelink
(vermoedelijk achternaam een verschrijving) personelijk gecompareert en erscheenen zijn Jan Hobbelink
en Janna Krebbers marrito tutore. De welke bekenden ende verklaarden van weegens opgenoomene en
bij haar comparanten te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Jan
Leeftink in Stokkum en erven een capitale summa groot f 800 caroly guldens, herzegge agt hondert
gulden. Met belofte om dit capitaal waarvan het eerste jaar interesse zal verscheenen zijn heeden over een
jaar jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en willen verrenten met en tegens drie gulden van ieder hondert.
Het welke van jaar tot jaar zal continueeren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan weederzijden

gereserveerd is en blijft mits deselve geschiede en gedaan worde een half jaar voor ieder jaarlijkse
verschijnsdag. Na welker gedaane behoorlijke opsage dit voorschr. capitaal cum interessen op de eerst
daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in goeden grooven gangbaaren zilveren
Hollandse gelde wigtige Hollandse gerande ducaten halve of heele rijders aan handen van de voorn.
rentheffer of erven zal moeten worden erlegt en gerestitueert. Waar voor de comparanten verbinden hunne
personen en goederen, gereede en ongereede goederen, geene uytgesondert en gevende en stellende tot
een speciaal hipotheek en gerigtelijk onderpand 1. uyt het plaatsjen Kruyders twee stukken bouland
groot 5 scheepel, 2. een stuk gaarden land in Kruyders gaarden geleegen, 3. een dagwerk hooyland
gelegen naast Velt Egberts hooyland, 4. het plaatsjen van Jan Nijland zoals in zijne bepalingen gelegen, 5.
alle roerende en onroerende goederen, vhee en zaatgewas op den lande. Ten einde de rentheffer voorn.
ofte zijne erven zig aan dit alles, zoo weegens capitaal als interessen, kost en schadeloos zullen kunnen en
moogen verhaalen. Renuncieerende zij comparanteen van alle exceptien en privilegien regtens deesen
eenigsints contrarierende en in specie de exceptie die van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids
ooirconde hebbe ik verw. rigter voorn. deese neffens de comparanten eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum Goor den 10 july 1772.
Ik Hendricus Slaterus wegens Hooger Overigheidt Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere cragt deses dat voor mij en assessoren als waaren Baarent ten Hogestee en Jan ten Donkelaar
personelijk gecompareert en erscheenen zijn Jannes Eppink ende desselfs huysvrouw Jenneken
Maatmans tutore marrito. De welke bekenden ende verklaarden van weegens opgenoomene en bij haar te
dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Jan Teunissen Nijlant en erven een
capitaale summa groot vier hondert gulden, herzegge f 400. Met belofte om dit capitaal waarvan het
eerste jaar interesse zal verschenen zijn heeden over een jaar jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en willen
verrenten met en teegens drie gulden van ieder hondert mits op de verschijnsdag betalende zouden; welke
zij van ieder hondert zullen moeten betaalen drie gulden en tien stuiver. Welke beloofde interesse van jaar
tot jaar zal betaald worden tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. De welke ten allen tijde zal kunnen en
moogen geschieden mits de opsage daar van geschiede en gedaan worde een half jaar voor ieder jaarlijkse
verschijnsdag. Naa welker gedaane behoorlijke opsage voorschr. capitaal cum interesse in een
onverdeelde summa in goeden groove gangbaaren zilveren Hollandse gelde wigtige Hollandse gerande
ducaten halve of heele rijders op den eerst daar aan volgende verschijnsdag aan handen van den voorn.
rentheffer of erven zal moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor welker een en ander zij comparanten
verbinden hunne persoonen en goederen, gereede en ongereede goederen, geene uytgesondert en gevende
en stellende tot een speciaal hipotheek en gerigtelijk onderpand haar comparanten eigendoemelijke en
toebehoorende hooyland geleegen tussen Stroek en Knol haar hooyland ongeveer groot vier dagwerk
de Schoolde maate genaamt. Ten eynde de voorn. rentheffer of zijne erven zig hier aan, zo weegens dit
voorschr. capitaal en de daarop verloopene en ten agteren zijnde interesse, ten allen tijde kost en
schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Rennuncieerende zij comparanten ten dien einde van alle
exceptien en privilegien regtens deesen eenigsints contrarierende en in specie de exceptie die van
ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik verwalter rigter voorn. deese neffens de
comparanten eigenhandig getekend een gesegelt.
Actum Goor den 20 july 1772.
Ik Hendricus Slaterus wegens Hooger Overigheidt Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere cragt deses dat voor mij en assessoren als waaren proc. B.J. Knaape en Garrit ten Ziethoff
personelijk gecompareert en erscheenen zijn de ed. Jan Harmen Heylersig en Teuntjen Vincent
eheluyden. Welke verklaarden op den 19 nov. 1771 volgens coopbrief daarvan opgerigt te hebben verkoft
aan Berent ten Zijthof hun een agste part van de zoogenaamde Hiddink, Lovelink en Wigmans
broeken; der wijse als hun ed. dat een agste part aan voorn. broeken teegenswoordig besitten vrij en
allodiaal met zijn lusten en lasten onder Markuloo in deesen gerigte Kedingen geleegen en zulx voor eene
summa van negen hondert gulden. Welke kooppenningen door den kooper aan bovengenoemde
verkoopers ten vollen en ten danke zijn voldaan en betaalt. Overzulx comparanten niet alleen weegens de

gelibelleerde kooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkogte een agste part aan de
Lovelink, Hiddink en Wigmans broeken in voegen voorschr. in optima juris forma cedeert, transporteert
en overdraagt, zulx doende in ende mits deesen, aan ende ten erflijken profite van den kooper Baarend ten
Zijthof voorn. en desselfs huysvrouw Johanna ter Weel en derselver erven. Ons verkoperen en ons erven
daarvan ontervende ende de coperen bovengem. ende derselver erven daar wederom aanervende bij
deesen. Met beloften om deesen erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te zullen staan wagten en
waaren voor alle evictie en opspraake als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik verw.
richter voornoemd deese beneffens de comparanten eygenhandig getekend en gesegelt.
Actum Goor den 25 july 1772.
Ik Hendricus Slaterus wegens Hooger Overigheidt Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en
certificeere cragt deses dat voor mij en assessoren als waaren procurator B.J. Knaape en Garrit ten Zijthoff
personelijk gecompareert en erscheenen zijn de ed. Jan Harmen Heylersig en Teuntjen Vincent
eheluyden. Welke verklaarden op den 19 nov. 1771 volgens coopbrief daarvan opgerigt te hebben verkoft
aan Beerend van Calcar hun een agste part van de zoogenaamde Hiddink, Lovelink en Wigmans
broeken; der wijse als hun ed. dat een agste part aan voorn. broeken teegenswoordig besitten vrij en
allodiaal met zijn lusten en lasten onder Markuloo in deesen gerigte Kedingen geleegen en zulx voor eene
summa van neegen hondert gulden. Welke kooppenningen door den kooper aan bovengenoemde
verkoopers ten vollen en ten danke zijn voldaan en betaalt. Overzulx comparanten niet alleen weegens de
gelibelleerde kooppenningen ten vollen quiteert maar ook gemelde verkogte een agste part aan de
Lovelink, Hiddink en Wigmans broeken in voegen voorschr. in optima juris forma cedeert, transporteert
en overdraagt, zulx doende in ende mits deesen, aan ende ten erflijken profite van den kooper Berend van
Calcar voorn. en desselfs huysvrouw Aaltje ten Cate en derselver erven. Ons verkoperen en ons erven
daarvan ontervende ende de coperen bovengem. ende derselver erven daar wederom aanervende bij
deesen. Met beloften om deesen erfcoop, cessie en transport ten allen tijde te zullen staan wagten en
waaren voor alle evictie en opspraake als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik verw.
richter voornoemd deese beneffens de comparanten eygenhandig getekend en gesegelt.
Actum Goor den 25 july 1772.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Anthony Krop en Jan Hendrik Nijlant personelijk
gecompareert en erscheenen is Hendrik Sligman ende desselfs huysvrouw Aaltjen Boolink marrito
tutore. Bekennende en verklarende van weegens opgenomene en bij haar comparanten te dank ontfangene
penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan mevrouw Mechtelt Theodora IJssel wed van wijlen
den heer Dido Hendrik van der Lith, eene capitaale summa van vijftien hondert guldens, zegge f
1500. Met belofte om dit voorschr. capitaal, waarvan het eerste jaar interesse zal verscheenen zijn de
eersten augustus des aanstaanden jaars 1773 en jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en willen verrenten
met en teegens 4 gulden van iedert hondert; dog zal comparant deese interesse betaalen twee maanden naa
de verschijnsdag en niet laater dan, zullen deselve kunnen volstaan met drie gulden en vijf stuivers van
ieder hondert. Welker een en ander zal blijven continueeren van jaar tot jaar tot de datelijke restitutie en
aflosse toe. Die aan wederzijden gereserveert is en blijft mits de opsage daarvan geschiede en gedaan
worde een half jaar voor de jaarlijkse verschijnsdag. Naa welker gedaane behoorlijke opsage dit voorschr.
capitaal in een onverdeelde summa met de daarop ten agteren zijnde interessen in goede grooven
gangbaaren zilveren Hollandsen gelde wigtige Hollandse gerande ducaten halve of heele rijders aan
handen van den voornoemde renthefferse of haar erven zal moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor
welker een en ander zij comparanten dan verbinden hunnen persoonen en goederen, gereede en ongereede
goederen, geene uytgesondert en gevende en stellende tot een speciaal hipotheek en gerigtelijk onderpand
hun comparanten eigendoemelijke en toebehorende huys en gaarden met alle de aan hun
comparanten bouw en hooylanden geene uytgesondert zo als deselve door haar comparanten thans
word gebruykt; mitsgaders den geheelen inboedel des huyses, bouwgereetschap en alles wat dat zij in

eigendom besitten. Ten einde de voorn. renthefferse of haar erven zig daar aan ten allen tijde kost en
schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Renuncieerende zij comparanten ten dien eynde van alle
exceptien en privilegien en regtens deese eenigsints contrarierende en in specie de exceptie die van
ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik richter voorn. deese neffens de comparanten
eigenhandig getekend en gehandmerkt en zij comparanten geen segel bij haar hebbende op haar versoek
door mij gesegelt.
Actum Nijenhuys mij vergun der aarde den 5 augustus 1772.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Anthony Krop en Schoppen Beerend personelijk
gecompareert en erscheenen zijn Frerik Sandink thans Megelink ende desselfs huisvrouw Janna
Megelink marrito tutore. Bekennende en verklarende van weegens opgenomene en bij haar comparanten
te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Gerrit Meddelhorst en erven een
capitaale summa groot twee duyzend guldens, herzegge f 2000. Met belofte om dit voorschr. capitaal
waarvan het eerste jaar interesse zal verscheenen zijn op Jacobi des aanstaanden jaars 1773 en jaarlijks en
dus alle jaaren te zullen en willen verrenten met en teegens twee gulden en agtien stuivers van ieder
hondert. Zullende dit continueeren van jaar tot jaar tot de datelijke restitutie en aflosse toe. Die aan
weederzijden gereserveert is en blijft mits deselve geschiede en gedaan worde een half jaar voor ieder
jaarlijkse verschijnsdag; kunnende egter dit capitaal telkens vermindert worden met twee hondert gulden.
Nae welker gedaane behoorlijke opsaage dit voorschr. capitaal, na aftrek der penningen die gelijk vooren
gemeld zoude wijsen daarop reets zoude kunnen betaalt zijn, op den eerst daar aan volgende verschijnsdag
in een onverdeelde summa in goeden grooven gangbaaren zilveren Hollandsen gelde wigtige Hollandse
gerande ducaten halve of heele rijders aan handen van den voorn. rentheffer of zijne erven zal moeten
worden erlegt en gerestitueert. Voor welker een en ander zij comparanten verbinden hunne persoonen en
goederen, gereede en ongereede goederen, geene uytgesondert en gevende en stellende tot een speciaal
hipotheek en gerigtelijk onderpand haar comparanten eigendoemelijke en toebehorende erve en
goed Megelink en alle desselfs bouw en hooyland. Welker laasten zig bedraagt 12 dagwerk en alle onder
het gemelde erve Megelink gelegen. Ten einde de voorn. rentheffer of zijne erven zig hier aan zoo
weegens dit voorschr. capitaal als de daarop verlopene en ten agteren zijnde interessen kost en schadeloos
zullen kunnen en moogen verhaalen. Renuntieerende zij comparanten ten dien einde van alle exceptien en
privilegien regtens deesen eenigsints contrarierende ende in specie de exceptie die van ongetelden gelde.
S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik richter voorn. deese neffens Jan Hendrik Nijlant als zijnde door
comparanten in judicio daartoe gequalificeert eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum Elsen ten huise van Jan Meyer den 13 aug. 1772.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Anthony Krop en Roelof Fruink personelijk
gecompareert en erscheenen zijn Harmen Baarentsen ende desselfs huisvrouw Jenneken Krooshoold
marrito tutore. De welke bekende ende verklaarde van weegens opgenomene en bij haar comparanten te
dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Hendrik Jan Scholten en desselfs
huisvrouw Engeltjen Luyden en erven een capitaale summa groot f 600, herzegge ses hondert guldens.
Met belofte om dit voorschr. capitaal waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen zijn den 18 april
1774 en jaarlijks en dus alle jaar te zullen en willen verrenten met en teegens drie gulden van ieder
hondert. Welke beloofde interesse van jaar tot jaar zal continueeren tot de datelijke restitutie en aflosse
toe. Die aan weederzijden gereserveert is en blijft mits dat de opsage daar van geschiede drie maanden
voor den jaarlijkse verschijnsdag. Na welker gedane behoorlijke opsage dit voorschr. capitaal met de
daarop ten agteren zijnde interesse op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde
summa in goeden grooven gangbaaren zilveren Hollandse gelde wigtige Hollandse gerande ducaten halve
of heele rijders aan handen van de voorn. renthefferen of haare erven zal moeten worden erlegt en

gerestitueert. Waarvoor zij comparanten verbinden hunne personen en goederen, gereede en ongereede
goederen, geene uytgesondert en gevende en stellende tot een speciaal hipotheek en gerigtelijk onderpand
haar comparanten eigendoemelijke en toebehorende huis geleegen binnen Marculo en thans door haar
wordende bewoond; wel te verstaan de meerdere waardije van hetselve als waarvoor dit voorschr. huys bij
kinderscheydinge aan de voogden ter bekominge van het moederlijk goed van hunne pupillen is verset
geworden vijf en een half scheepel bouwland meede onder Marculo gelegen en in de jaare 1763 van de
Heere Georg Didrik van Monster Heer van de Soerenberg van het erve Lammertink aangekogt en in dito
jaar aan deselve gecedeert, getransporteert en overgedraagen teste prothocollo nr 4 folio 129 en 130. Ten
einde de voorn. rentheffer ofte zijne erven zig hier aan ten allen tijde, zo weegens capitaal als interessen,
kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Renuntieerende zij comparanten ten dien einde
van alle exceptien en privilegien regtens deesen eenigsints contrarierende en in specie de exceptie die van
ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik richter voorn. deese neffens de comparanten
eigenhandig getekend, gehandmerkt en gesegelt.
Actum Nijenhuys mij vergun der aarde den 25 aug. 1772.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Jalink en Wolter Jan Bruins personelijk
gecompareert en erscheenen zijn Gerrit Leeffelink (Leuvelink) en desselfs huisvrouw Aaltjen Kuipers
marrito tutore. De welke bekenden ende verklaarden ingevolge coopbrief in dato den 11 january deeses
jaars 1772 in een stevigen en onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben, zoo als nog verkopen cragt
deeses, aan ende ten erffelijken profijte van Garrit Timans ende desselfs huisvrouw Jenneken
Schreurs hun comparanten eigendoemelijke huis met en beneevens een campjen land de Strik
genaamt geleegen bij Sligman en Welmers land onder den klokslag van Marculo gelegen. En zulx voor
eenen summa van f 425 caroly guldens, herzegge vier hondert en vijf en twintig. Van welker laasten als
eersten coopspenning zij comparanten bekennen volkomen voldaan en betaald te zijn en daar voor bij
deesen quiteeren en doen quiteeren. Doende van deese voorschr. verkogte parceelen aan den voorschr.
coperen kragt deeses landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. De verkoperen haar ende hare
erven daarvan ontervende ende de voorn. coperen met haare erven daar wederom aanervende. Met belofte
om deese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijde te zullen staan wagten en
whaaren voor alle evictie op aanspraak en namaninge als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids ooirconde
hebbe ik richter voorn. deese neffens de verkoperen eigenhandig getekent, gehandmerkt en gesegelt.
Actum Goor den 25 september 1772.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Jalink en Wolter Jan Bruins personelijk
gecompareert en erscheenen zijn Gerrit Timans ende desselfs huisvrouw Jenneken Schreurs marrito
tutore. Bekennende en verklarende van weegens opgenomene en bij haar comparanten te dank ontfangene
penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan mevrouw M.G. van Doornink wed. Jordens een
capitaale summa groot f 250, herzegge twee hondert en vijftig guldens. Met belofte om dit capitaal,
waarvan het eerste jaar interesse zal verscheenen zijn den 26 september 1773, jaarlijks en dus alle jaaren
te zullen en willen verrenten met en teegens vier guldens van ieder hondert. Het welke van jaar tot jaar zal
continueeren tot de datelijken restitutie en aflosse toe. Die aan weederzijden gereserveerd is en blijft mits
de opsage daar van geschiede en gedaan worde een half jaar voor ieder jaarlijkse verschijnsdag. Na welker
gedane behoorlijke opsage voorschr. capitaal met die daar op verlopene en ten agteren zijnde interessen in
een onverdeelde summa in goeden grooven gangbaaren zilveren Hollandsen gelde wigtige Hollandse
gerande ducaten halve of hele rijders aan handen van den voorn. renthefferse of haare erven zal moeten
worden erlegt en gerestitueert. Voor welker een en ander zij comparanten verbinden hunne personen en
goederen, gereede en ongereede goederen, geene uytgesondert en gevende en stellende tot een speciaal
hipotheek en gerichtelijk onderpand hun comparanten eigendoemelijke en toebehorende huis met en

benevens een campjen land den Strik genaamt gelegen bij Sligman en Welmers kamp onder Marculo
door haar comparanten van Gerrit Leefelink ende desselfs huisvrouw Aaltjen Kuipers aangekogt en op
heeden teste prothocolle nr 8 fol 108 aan heer rentgeveren gecedeert, getransporteert en overgedraagen.
Ten einde de voornoemde renthefferse ofte haare erven zig hier aan, zo weegens capitaal als interesse,
kost en schadeloos zal kunnen en moogen verhaalen. Renuntieerende zij comparanten ten dien einde van
alle exceptien en privilegien regtens desen eenigsints contrarierende en in specie de exceptie die van
ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik richter voorn. dese neffens Jan Hendrik
Nijlandt als zijnde door comparanten in judicio daartoe gequalificeerd eigenhandig getekend en gezegelt.
Actum Goor den 25 september 1772.
Ik Hendrik Jaelink weegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificeere
kragt deeses dat voor mij en assessoren als waaren Hendrik Bruins en Derk Bleekers personelijk
gecompareerd ende erscheenen is Hendrik Mollenkolk uyt Elsen. Bekennende en verklarende in de
beste en bestendigste forma regtens verkogt te hebben, zo als nog verkoopt kragt deeses, aan en ten
erffelijken profijte van Jan Kruiders ende desselfs erven een stuk land groot ongeveer drie scheepel
liggende aan den Harker berg tussen de landerijen van Jan Immink en Veld Jan en zo den verkoper van
desselfs broeder heeft aangekogt en ook aan hem is overgedraagen. Hebbende dit verkogt voor eene
somma van f 49 vrij geld en bekennende daarvan volkomen voldaan en betaald te zijn en van dit
voorschr. verkogte perceel aan de voorn. koper kragt deeses te doen landcedelijke cessie, transport,
overdragt en overgave. Hem en zijne erven daarvan ontervende ende den voornoemde kooper met de
zijnen daar weeder aanervende. Met belofte om deese erfkoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten
allen tijde te zullen staan wagten en waren voor alle evictie op aanspraak en namaninge als erfkoops regt
is. S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik verw. richter voorn. deese neffens proc. Christoffer Hulsken
als zijnde door den comparant in judicio daartoe gequalificeerd eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum Goor den 5 october 1772.
Ik Hendrik Jalink weegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificeere
kragt deeses dat voor mij en assessoren als waaren dr. J.H. Jaelink en proc. B.J. Knape personelijk
gecompareerd ende erscheenen zijn Hermen ten Heckhuis of Welle en desselfs huisvrouw Anna
Wennink marrito tutore. De welke bekenden ende verklaarden voor eene somma van twee hondert ses
en twintig gulden, herzegge f 226, zo Jan Hofteman aldaar in gevestigd hadde ten behoeve van Jan
Hofteman en erven verkogt te hebben de Kannegieters maate en daarbij gelegen kamp in de Harker
meeden naast de hooilanden van Immink en Wiemerink. Zo dat zij comparanten bij deesen bekennen van
deese volle coopspenningen door Jan Hofteman volkomen voldaan en betaalt te zijn en voor hun en hunne
erfgenaamen van alle regt van eigendom van deese voorschr. Kannegieters maate als meede van den kamp
in de Harker meede gelegen naast de hooilanden van Immink en Wiemerink. Renuntieeren en afzien en
van deese voorschr. landerijen kragt deeses aan voorschr. Jan Hofteman en erven doen landcedelijke
cessie, transport, overdragt en overgave. De comparanten haar en hunne erfgenaamen bij deesen daarvan
ontervende ende Jan Hofteman met de zijnen in hunne plaats daar wederom aanervende. Met belofte om
deese erfkoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden te zullen staan wagten en whaaren
voor alle evictie op aanspraak en namaninge als erfkoops regt is. S.A.L In waarheids ooirconde hebbe ik
verw. richter voorn. deese neffens Anthony Krop als zijnde door comparanten in judicio daartoe
gequalificeerd eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum Goor den 10 nov. 1772.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Anthony Krop en Diederik van Hoevell personelijk
gecompareert en erscheenen is Klaas Wennink (Rensing) ende desselfs huisvrouw Maria Wennink
(Kloppers) marrito tutore. Bekennende na ontfangst van den laasten als eersten coopspennink ter summa
van f 240, herzegge twee hondert veertig gulden, verkogt te hebben aan Gerrit Koelman ende desselfs

huisvrouw en verdere erven haar comparanten eigendoemelijke en toebehorende kamp bouland den
Meges kamp genaamt groot omtrent vijf scheepel gelegen in den Harker esch met het eene end aan
het veld bij langs Loker en Koel Tones zijn land. Hebbende den verkoper bij koopsbrief bedongen om het
eindens aan het stuk den weg op te vaaren na zijn land of te drijven na Tonis Brinkers en Bartels haar
landen; dan ook den schaade te vergoeden zo veel als het mogelijk is. Zij comparanten en verkoperen
quiteeren en doen quiteeren bij deesen voor de volle coopspenningen en doende kragt deeses van
voorschr. verkogte parceel aan de voorn. koperen met haare erven in vollen forma regtens cessie,
transport, overdragt en overgave. De comparanten haar ende haare erfgenamen daarvan ontervende ende
de voorn. koperen met haare erven daar wederom aanervende. Met belofte om deese erfcoop, cessie,
transport, overdragt en overgave ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op
aanspraak en namaninge als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik richter voorn. deese
neffens de comparanten eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 19 nov. 1772.
Ik Hendrik Jalink weegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificeere
kragt deeses dat voor mij en assessoren als waaren burgermr. Hendricus Zeemsmaker en Jan Roelof Jalink
personelijk gecompareerd ende erscheenen zijn Gerrit Derksen Brander en desselfs zoon Derk
Brander benevens des laastgenoemde huisvrouw Janna Gerritsen Nijlant; de laasten in deesen met
haare man geassisteerd als momber. De welke te saamen en ieder in het bijsonder bekenden in gevolge
coopbrief in dato den 28 sept. deeses jaars 1772 daarvan opgerigt voor eene somma van ses hondert
guldens, herzegge f 600. Van welker ses hondert guldens zij comparanten bekennen voldaan en betaalt te
zijn, verkogt te hebben, zo als nog verkopen kragt deeses, aan Jannes Colhoop ende desselfs huisvrouw
Hendrina Smeyers en erven het geregte derde part van Roeters tienden grof en smal gaande uyt het
erve Roeters en uyt eenige stukken uyt het Waterink onder Enter gelegen zo en als de verkoperen van de
heer J. Cost en compagnier hebben aangekogt. Renuntieerende zij verkoperen en hunne erven van alle regt
van eigendom zo op deese tiende gehad hebben. En doende kragt deeses aan den voorn. koper Jannes
Kolhoop en erven van deese voorn. tiende in optima juris forma landcedelijke cessie, transport, overdragt
en overgave. De verkoperen hun ende hunne erfgenaamen bij deesen daarvan ontervende en de kooper
met de zijnen in hunne plaats daar wederom aanervende. Met belofte om deese erfcoop, cessie, transport,
overdragt en overgave ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op aanspraak en
namaninge als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik verw. richter voorn. deese neffens
proc. Christoffer Hulsken als zijnde door comparanten in judicio daartoe gequalificeerd eigenhandig
getekend en gesegelt.
Actum Goor den 21 nov. 1772.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Anthony Krop en Diederik van Hoevell personelijk
gecompareert en erscheenen zijn Garrit Jan Reeff ende desselfs huisvrouw Janna Keysers tutore
marrito in Elsen onder deesen gerigte wonende. De welke bekenden voor haar en haaren erven opregt en
deugdelijk schuldig te zijn aan den wel edelen gestr heer en mr. Hendrik Fredrik Bouwer
burgermeester der stad Deventer en vrouwe Hermanna van Suchtelen ehelieden ende haare
erfgenaamen eene capitale summa van een duyzend caroly guldens, herkomende weegens verstrekten
en bij haar comparanten ten danke ontfangene penningen. Renuntieerende derhalven van de exceptien van
ongetelden gelde en belovende dit capitaal met de interesse tot vier gulden van ieder hondert te
restitueeren den 23 nov. des aanstaanden jaars 1773. Ende in val dit capitaal langer mogte staan beloven
de comparanten jaarlijks en alle jaaren dit capitaal te verrenten teegens vier gulden van het hondert ende
de interesse daarvan ad f 4 jaarlijks aan handen van renthefferen binnen Deventer kost en schadeloos te
betalen en zullende dan de interes met drie en halve gulden van het hondert voldaan kunnen en moogen
worden. In val de interes jaarlijks binnen vier weeken na de verschijnsdag betaalt worden. Welke
verschijnsdag jaarlijks en dus alle jaaren tot den datelijke restitutie en aflosse toe op den 23 november

jaarlijks zal koomen worden betaalt. Met welke betalingen de interessen in maniere voorschreeven teegens
f 4 jaarlyx altijd gecontinueerd zal worden tot de effective restitutie en aflosse van het capitaal. Welke
restitutie en aflosse van het capitaal met de interessen daar op verloopene ieder verschijnsdag binnen
Deventer aan handen van de renthefferen kost en schadeloos zal kunnen en moeten geschieden, mits drie
maanden voor den verschijnsdag van de eene of andere zijde behoorlijke denuntiatie die ten wederzijden
zal vrij staan en gedaan worde. Tot nakoming van het welke de comparanten verbinden hunnen personen,
hebbende en toekomende gerede en ongereede goederen, geene uytgesondert. Ende zullen tot een speciaal
onderpand hiervoor verbinden hun lheenroerig erve Hindertink waar op comparanten thans woonen.
In het bijsonder verbinden de comparanten mede deesen voor dit capitaal en interssse tot meerdere
securiteit van de renthefferen en hun lieden allodiale hooymate gelegen in het Elsenerbroek in deesen
weledelen gerigte geleegen tusschen de maaten van Gerrit Haayker ter eene en van de gemeente ter andere
zijde en hetzelve hooyland tot een speciaal hypotheecq en onderpand gerigtelijk verbinden bij deesen. Ten
einde de renthefferen in cas van onverhoopte wanbetalinge hun, zo weegens capitaal als interessen, kost
en schadeloos aan deese hooymaate, hetzij gelijk met ofte voor ofte naa het anderen hiervoor gestelde
hypotheek na goedvinden en ter kennisse van haar renthefferen te kunnen en moogen verhaalen.
Renuntieerende zij comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens deeze eenigsints
contrarierende; hen van die allen genoegzaam houdende onderrigt en verbindende hun voorts tegen den
eys tot restitutie geene daarvan exceptien ofte diligeerende belofte willen maaken ende alle kosten voor
haar tegen kortinge teegens de eysch van restitutie te zullen refundeeren. S.A.L. In waarheids ooirconde
heb ik rigter voorn. deese neffens de comparanten eygenhandig getekend, gehandmerkt en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 2 december 1772.
Ik Hendrik Jalink weegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificeere
kragt deeses dat voor mij en assessoren als waaren Derk Aarssen en Hermanus Jaalink personelijk
gecompareerd ende erscheenen is de Weled Gestr Heer Jan Oortwijn Westenberg capitain in het
regiment infanterij van zijn Vorstelijke Doorluchtigheid den Heer Prince van Nassau Weilberg ende
desselfs liefste Maria Henriette Pothoff marito tutore. De welke bekenden ende verklaarden in de beste
en bestendigste forma regtens verkogt te hebben, zo als nog verkoopen kragt deeses, haar comparanten
eigendoemelijke en toebehorende stuk bouland groot ongeveer twee scheepel op den Borgers kamp
gelegen tussen de landen van den kooper Welmer ten Pierik en Beerend Scholten en dat voor eene
summa van hondert seventig guldens, herzegge f 170, van 20 stuiver het stuk en zulx aan en ten
erffelijken profijte van voorn. kooper Welmer Pierik en vrouw Hendrina ten Dam en erven.
Bekennende zij comparanten van deese volle coopspenningen voldaan en betaalt te zijn en doende dus van
dit verkogte parceel aan den voorn. koper en erven landcedelijke cessie, transport en overdragt. De
comparanten haar en haar erfgenamen bij deese daar van ontervende ende de voorn. kopers en erven daar
wederom aanervende. Met belofte om deese erfkoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen
tijde te zullen staan wagten en whaaren voor alle evictie op aanspraak en namaninge als erfkoops regt is.
S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik verw. rigter voorn. deese neffens den comparanten eigenhandig
getekend en gesegelt.
Actum Goor den 14 jan. 1773.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Anthony Krop en Roelof Vruink personelijk
gecompareert en erscheenen is Janna van Lochum wed. van wijlen Abraham Houwedde in deesen
geassisteert met Hendrik ... als haaren versogten en in judicio toegelaaten momboir. Bekennende en
verklarende van weegens opgenomene en bij haar comparante te dank ontfangene penningen opregt en
deugdelijk schuldig te zijn aan Gerrit Krabbenbos en erven een capitale summa groot vier hondert
guldens, herzegge f 400. Met belofte om dit voorschr. capitaal, waarvan het eerste jaar interesse zal
verscheenen zijn den 4 jan. 1774, jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en willen verrenten met drie guldens
ad 20 st het stuk van ieder hondert. Welke interesse jaarlijks en dus alle jaaren zal moeten worden betaald

tot de datelijke restitutie en aflosse toe; kunnende den rentheffer dit voorschr. capitaal niet opseggende
dan na verloop van tien jaaren ten waare de rentgeverse ten opsigte van de betalinge deeser beloofde
interessen het eene jaar niet uit het ander mogte houden als wanneer het den rentheffer vrij sal staan dit
capitaal een half jaar voor de eerstkomende verschijnsdag op te zeggen en van dit voorschr. capitaal cum
interessen op den eerstvolgenden verschijnsdag aan handen van den voorn. rentheffer en erven in een
onverdeelde summa in grooven zilveren Hollandse gelde wigtige Hollandse gerande ducaten halve of
heele rijders zal moeten worden erlegt en gerestitueerd. De rentgeverse zal geduurende de tijd van tien
jaaren aan haare zijde ook geen opsage moogen doen. Ter securiteit van het een en ander zo verbind zij
rentgeverse ten profijte van den rentheffer haar persoon en goederen, gereede en ongereede, geene
uytgesondert en gevende en stellende tot een speciaal hipotheecq en gerigtelijk onderpand de hierna
vermelde parceelen 1. haar eygen toebehorende huis en hof binnen Markel tussen de huisen van
Hendrik Berentsen en Derk Strik staande en gelegen, 2. een stuk land groot ongeveer een half mudde
zijnde tiendbaar in den Agtersten Daalwijker camp tusschen de landen van Jan Hendrik Lodewegers en
Derk Hendrik Gorkink in de boerschap Herke en van wijlen de hr. dr. Joan Remink en vrouw Geertruid
Maria Marienburg aangekoft, 3. een stuk bouland den soogenaamden Koekkoek met het einde aan den
Potbeeke onder de boerschap Stokkum, 4. een stuk bouland groot ongeveer drie en een half scheepel
gesaay langs het land van Hendrik Oinks maate in gemelde Koekkoek en uit de boedel van Harmen Altink
en Janna Meenderink aangekoft en alle gelegen onder deesen gerigte van Kedingen in haar bekende
bepalinge gelegen. Ten einde den voorn. rentheffer of zijne erven zig daar aan, zo wegens capitaal als
interesse, ten allen tijde cost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Renuntieerende zij
comparantinne ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens deesen eenigsints contrarierende en
in specie van de exceptie die van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik rigter voorn.
deese neffens de comparantinne eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarde den 26 jan. 1773.
Ik Hendrik Jalink weegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificeere
kragt deeses dat voor mij en assessoren als waaren Jan Hendrik Slot en Zacharias Ambrott personelijk
gecompareerd ende erschenen zijn den Hoog Wel Geb Gestr Heer J.H. Baron van Coeverden Heere
van het Wegdam en desselfs Hoog Wel Geb ehevrouw Allegonda Isabella Baronnesse van Raasfeld
marito tutore. Welke bekenden en verklaarden wegens opgenomen en bij haar ten danke ontfangen
penningen opregt en deugdelijk schuldig te weezen aan burgermeester Jan Menger en vrouw
Hendriette Menger in Goor woonagtig eene capitale summa van seven honderd en vijftig car.
guldens ad 20 st het stuk. Belovende zij comparanten dit capitaal jaarlix en alle jaar te zullen verrenten
met drie gulden en tien stuiver van ieder hondert. Waarvan het eerste jaar interesse sal verschenen wezen
als heden over een jaar en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten
wederzijden gereserveert blijft mits de opsage daarvan gedaan worde een half jaar voor de jaarlixe
verschijndag. Als wanneer voorschr. capitaal met die dan ten agteren zijnde interesse aan handen van de
renthefferen of hunne erfgenamen cost en schadeloos zal moeten worden gerestitueert en erlegt. Voor
welke capitaal met die daarop te verlopene interesse zij comparanten voornoemt verbinden haare personen
en goederen geene uitgezondert en tot een richterlijk hypotheecq en onderpand daarvoor stellen de
havesate Wegdam met de onderhorige erven en landerien. Ten einde de renthefferen en erfgenamen
haar daar aan ten allen tijde in cas van onverhoopte misbetaalinge, zoo wegens capitaal als interesse, cost
en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende sij comparanten ten dien einde van alle
exceptien dezen eenigsints contrarierende en in specie die van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids
oirconde hebbe ik verwalter rigter voorn. dese neffens de heer en en vrouw comparantinne eigenhandig
getekent en gezegelt.
Actum op den huise Wegdam den 26 jan. 1773.
Ik Hendrik Jalink weegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificeere
kragt deeses dat voor mij en assessoren als waaren Wolter Jan Bruins en Geurt van Ommen personelijk
gecompareerd ende erscheenen zijn Harmen Meyer en desselfs huisvrouw Maria Hanses en Jan

Schreurs neffens desselfs huisvrouw Derkjen Hanses; de vrouwen in deesen geassisteert met haare
mannen als voogden en mombaren. De welke gesamentlijk verklaarden verkogt te hebben, zo als de
comparanten nog verkoopen kragt deeses, en wel aan en ten erffelijken profijte van Derk Hanses en
erven haar comparanten eigendoemelijke en toebehorende twee stukken land, het eene gelegen agter
langs Letink kamp en het andere den Steenbelt genaamd gelegen tussen Jan Wannink en Jolink land,
zijnde tiendbaar en zulx voor eene somma van hondert vijf en seventig guldens, herzegge f 175 en
waarvan de verkoperen gesamentlijk verklaarden voldaan en betaalt te zijn. Doende kragt deeses in optima
juris forma van deese twee verkogte parceelen aan de voorn. koper en zijne erven landcedelijke cessie,
transport en overdragt. De comparanten haar en haare erfgenaamen kragt deeses daarvan ontervende ende
den kooper met de zijne in hunne plaats daar wederom aanervende. Met belofte om deese erfkoop, cessie,
transport, overdragt en overgave ten allen tijde te zullen staan wagten en whaaren voor alle evictie op
aanspraak en namaninge als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik verwalter rigter
voorn. deese neffens de comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en gesegelt.
Actum Goor den 2 febr. 1773.
Ik Hendrik Jalink weegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificeere
kragt deeses dat voor mij en assessoren als waaren Wolter Jan Bruins en Geurt van Ommen personelijk
gecompareerd ende erscheenen zijn Willem Kuipers ende desselfs huisvrouw Jenneken Leuvelink
marrito tutore. Bekennende en verklarende zij comparanten in de beste en bestendigste forma regtens en in
gevolge coopbrief in dato den 5 sept. 1772 verkogt te hebben, zo als nog verkoopen kragt deeses, aan en
ten erffelijken profijte van Jan Volkerink (Kistemaker) en erfgenaamen haar comparanten
eigendoemelijke en toebehorende stukjen bouland gelegen onder Marculo in de zogenaamden
Wissink kamp tusschen voorn. Jan Volkerink en Leusmans land groot een en een half scheepel gesaay,
zijnde vrij en allodiaal zonder eenig beswaar van tienden of anders, gelijk ook vrij van heeren lasten. En
zulx voor een summa van hondert vijftig caroly guldens, herzegge f 150. Van welke volle
coopspenningen zij comparanten bekennen voldaan en betaalt te zijn en kragt deeses in optima juris forma
dit voorschr. verkogte parceel te doen landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan den
voorn. kooper en erven. De comparanten haar en haare erfgenaamen bij deesen daarvan ontervende en den
voorn. koper en zijne erfgenaamen in hunne plaats daar wederom aanervende. Met belofte om deesen
erfkoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijde te zullen staan wagten en whaaren voor
alle evictie op aanspraak en namaninge als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids ooirconde hebbe ik verw.
rigter voorn. deese neffens de comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en gesegelt.
Actum Goor den 2 febr. 1773.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Anthony Krop en Roelof Vruink personelijk
gecompareert en erscheenen zijn Hendrik Sligman ende desselfs huisvrouw Aaltjen Boolink marrito
tutore wonende digt bij Marculo gerigts Kedingen. De welke bekennende en verklarende van weegens
opgenomene en bij haar te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan
mevrouw Wilhelmina Catharina Roesen geboren Marienburg een capitale summa groot vijftien
hondert caroly guldens, herzegge f 1500. Met belofte om dit voorschr. capitaal, waarvan het eerste jaar
interesse zal verscheenen zijn den 6 jan. 1774, jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en willen verrenten met
en teegens drie en een halve gulden van ieder hondert; dog binnen de twee maanden na de verschijnsdag
betalende en niet laater, zoo zullen zij rentgeveren kunnen volstaan met drie gulden van ieder hondert.
Welker een en ander zal blijven continueeren van jaar tot jaar tot de datelijke restitutie en aflosse toe. Die
aan weederzijden gereserveert is en blijft mits de opsage daarvan geschiede en gedaan worde een half jaar
voor de jaarlijkse verschijnsdag. Na welker gedaane behoorlijke opsage dit voorschr. capitaal in een
onverdeelde summa met de daarop ten agteren zijnde interessen op den eerst daar aan volgende
verschijndag in goeden grooven gangbaren silveren Hollandse gelde wigtige Hollandse gerande ducaten
halve of heele rijders aan handen van den voorn. renthefferse of haare erven zal moeten worden erlegt en

gerestitueerd. Voor welker een en ander zij comparanten verbinden hunne persoonen en goederen, gereede
en ongereede goederen, geene uytgesondert en gevende en stellende tot een speciaal hipotheecq en
gerigtelijk onderpand 1. haar comparanten eigendoemelijke huis en hof digt bij Marculo gelegen, 2.
drie stukken bouland in de zogenaamde Potkamp gelegen, te zaamen groot 15 scheepel gesaay, 3. ses
dagwerken hooiland in het Markelerbroek gelegen en door comparanten aangekogt uit het erve
Lammertink. Dit alles in den gerigte van Kedingen gelegen en in gevolge door comparanten in den gerigte
gedane verklaring met geen andere capitalen beswaard dan met deese f 1500. Ten einde de voorn.
renthefferse of haare erven zig daar aan ten allen tijden kost en schadeloos zullen kunnen en moogen
verhaalen. Renuntierende zij comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens deesen
eenigsints contrarierende en in specie de exceptie die van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids
ooirconde hebbe ik richter voorn. deese neffens de comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en
gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 10 febr. 1773.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deeses dat Hendrik ten Hengel ende desselfs huisvrouw Cecilia ten Hengel geb. de Bruin
eheluiden voor eene genoegen en bij haar lieden voldaan en betaald een summa van penningen te hebben
verkogt, zo als nog verkoopen kragt deeses, aan Hendrik Wannink een stuk hooyland zo als zij het van
wijlen de erfgenaamen van Hendrik Houwboer hebben aangekogt. Welker een en ander consteert en klaar
blijkt uyt het hier vooren geregistreerde en geprothocolleerde briefjen door haar lieden aan mij
toegesonden met versoeke om hier van de overdragt voor hem Hendrik Wannink te willen vervaardigen.
Zo is het dat zij lieden door haar eigen ondertekeninge en zegelinge van dit voorschr. hooyland in optima
juris forma doen landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan Hendrik Wannink voorschr.
ende zijne erfgenaamen. Hij Hendrik ten Hengel zig zelven en zijne erfgenaamen en zij Cecilia ten Hengel
geb. de Bruin haar en haar erfgenaamen kragt deeses daarvan ontervende ende de voorn. kooper met de
zijne in hunne plaats daar wederom aanervende. Belovende deese erfkoop, cessie, transport, overdragt en
overgave ten allen tijde te zullen staan wagten en whaaren voor alle evictie op aanspraak en namaninge als
erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids ooirconde en om te strekken als na behooren hebbe ik richter voorn.
deese neffens Henrik ten Hengel en desselfs huisvrouw Cecilia ten Hengel geb. de Bruin egtelieden
eigenhandig getekend en gesegelt.
Actum den 15 april 1773.
Copia
Wij ondergeschreven ehelieden bekennen ten genoegen voldaan en betaalde summa aan Hendrik
Wannink verkogt te hebben het hooyland zoals hetzelve van wijlen Henrik Houwboer gekogt te hebben.
Versoeke UHWG hiervan aan voornoemden H. Wannink transport, cessie en overdragt te doen ten
erffelijken profijte en ten behoeve van voornoemde koper en zijne erfgenaamen. Zonder arg of list hebben
wij dit getekend binnen Deventer den 30 january 1700 drie en seventig. Henrik ten Hengel en Cecilia
ten Hengel. Pro vera copia.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Anthony Krop en Roelof Vruink personelijk
gecompareert en erscheenen zijn Harmen Beerents van Marculo ende desselfs huisvrouw Jenneken
Crooshoop marito tutore. De welke bekenden en verklaarden na ontfangst van den laasten met den
eersten coopspennink ter summa van vijff honderd vijff en sestig guldens, herzegge f 565, bij publique
veylinge in dato den vier en twintigsten febr. deeses jaars een duisend seven honderd drie en seventig
verkogt te hebben, zo als nog verkopen kragt deeses, aan en ten erffelijken profijte van Hendrik
Oldenhof en erven haar comparanten en teffens verkoperen in deesen eigendoemelijke en toebehorende
stuk bouland tussen het land van Loonink en Booman in de Hurne gelegen. Doende daarvan aan

voorn. coper en erven kragt deses in optima juris forma landcedelijke cessie, transport, overdragt en
overgave. De comparanten haar en haar erfgenaamen daarvan ontervende en den coper met de zijnen in
hunne plaats daar wederom aanervende. Met belofte om deese erfkoop, cessie, transport, overdragt en
overgave ten allen tijden te sullen staan wagten en whaaren voor alle evictie op aanspraak en namaninge
als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids ooirconde en om te strekken na behooren hebbe ik rigter voorn.
deese neffens Jan Carel Nijlant als zijnde door comparanten in judicio daartoe gequalificeerd eigenhandig
getekend en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarde den 15 april 1773.
Ik Hendrik Jalink weegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificeere
kragt deeses dat voor mij en assessoren als waaren dr. J.H. Jalink en Gerrit Jan Beekman personelijk
gecompareerd ende erscheenen zijn Hendrik Ooms en zijn huisvrouwe Jenneken Tonisen Nijenhuis
marito tutore in Elsen woonagtig. Bekennende en verklaarende van wegens opgenomene bij haar
comparanten te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Gerrit ten
Rouwler en desselfs huisvrouwe in het Deldenerbroek wonende en erven een capitaale summa van f
700, hersegge seven hondert guldens. Met belofte om dit capitaal, waarvan het eerste jaar intresse zal
verscheenen zijn den eersen may 1774, jaarlijks ende dus alle jaaren tot de dadelijke restitutie een aflosse
toe. De welke aan wederzijden vrij staat mits de opsage geschiede en gedaan worde een half jaar voor de
jaarlijkse verschijnsdag te zullen en willen verrenten met en tegens drie guldens van ieder hondert en de
opsaage als voorschreven behoorlijk gedaan zijnde. Zal dit capitaal cum intressen op den eerst daar aan
volgenden verschijnsdag in een onverdeelde summa in goeden grooven gangbaaren Hollandschen gelde
silveren ducaaten halve of heele rijders aan handen van den voornoemden rentheffer of erven zal moeten
worden erlegt ende gerestitueert. Ter precise nakoming van dit alles ende ter securiteit van den
voornoemden rentheffer en erven zij comparanten verbinden hunne personen en goederen, gerede en
ongerede goederen, gene uitgezondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk
onderpand 1. huis en hof in Elschen gelegen, 2. een mudde lant genaamt het Groote Stukke tussen de
landen van Haykers en Bloemers, 3. een stukke land het Groote Stukke genaamd tussen de landen van
Snieders en Ribbers, 4. een mudde lant het Nijlant genaamt gelegen tussen Bloemers en Nijsman, 5. Het
Holter stukke groot tien spind met de eene kant langes de weg en de andere kant aan Jan Oinks zijn lant, 6.
de Telge groot een mudde tussen Oinks en Eftinks haar landerien en zijnde alle deze parcelen in den
Elsener esch gelegen, 7. vier dagwerken hooyland gelegen tussen de hooylanden van Wissink en Rotman.
Dit alles ten einde den voornoemden rentheffer of erven zig hier aan ten allen tijden, zo wegens capitaal
als interessen, kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhalen. Renuntierende zij comparanten ten dien
einde van alle exceptien en privelegien regtens dezen eenigsints contrarierende ende in specie de exceptie
van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemd dese neffens de
comparanten eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Goor den 28 april 1773.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren de welke waaren Arnoldus Wiegand en Jan Ravenshorst personelijk
gecompareert ende erscheenen zijn Arend Jurriaan Gorkink en desselfs huisvrouw Jenneken
Plasmans marito tutore. Bekennende en verklaarende van wegens opgenomene ende bij haar te danke
ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Derrik Hendrik Snel te Deventer eene
capitale summa groot f 1100, herzegge elfhondert guldens. Met belofte om dit capitaal, waarvan het
eerste jaar interesse verschijnen zal den eersten juny dezes jaars 1773, jaarlijks en dus alle jaaren te zullen
en willen verrenten met vier guldens van ieder hondert, dog de interesse drie maanden binnen den
jaarlijksen verschijndag betalende zullen als dan kunnen volstaan met drie gulden en tien stuiver van ieder
hondert. Zullen dit een en ander continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die
aan wederzijden vrij staat mits de opsaage daarvan gedaan worde drie maanden voor den jaarlijksen
verschijnsdag. Na welke gedane behoorlijke opsaage voorschreven capitaal cum interessen op den eerst

daar aan volgenden verschijndag aan handen van den voornoemden rentheffer of erven in een onverdeelde
summa in goeden groven Hollandse gangbaren zilver gelde wigtige Hollandse gerande ducaten halve of
heele rijders zal moeten worden erlegt ende gerestitueerd. Ter precise nakoming van dit alles ende ter
securiteid van den rentheffer en erven zij comparanten verbinden hunne personen en goederen, gerede en
ongerede goederen, gene uitgezondert en gevende en stellende tot een speciale en gerigtelijk onderpand
1. haar comparanten eigendoemelijke en toebehoorende huis binnen Markuloo gelegen en tans door haar
bewoond, 2. den Potkamp groot 8 schepel gezaai tussen Jacob Meengs en Jan Vossebeld landen, 3. een
stukjen lands den Anholdkamp genaamt groot 3 schepel tussen de landen van Pals en Dokhoorn, 4. een
stukjen lant den Welmers kamp genaamt groot 7 schepel tussen de landen van Welmers en Garrit
Kistemaker, 5. een stukjen gelegen in den Dorper esch groot 2 schepel tussen de landen van Jan de Loos
en Keusbelt. Ten einde den voornoemden rentheffer of zijne erven zig hier aan ten allen tijden, zo wegens
capitaal als interessen, kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhaalen. Renuntierende zij comparanten
ten dien einde van alle exceptien en prevelegien regten dezen enigsints contrarierende ende in specie de
exceptie van ongetelden gelden. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens de
comparanten eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 3 mey 1773.
Ik Hendrik Jalink weegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificeere
kragt deeses dat voor mij en assessoren als waaren dr. J.H. Jalink en Geurt van Ommen personelijk
gecompareerd ende erscheenen zijn Gerrit Wegereef of Scholten en deszelfs huisvrouw Johanna
Jalink marito tutore in Harke woonagtig. Bekennende en verklarende in gevolge coopbrief daarvan
opgeright in dato den 2 mey deses jaars 1773 voor hun en hunne erfgenamen verkogt te hebben, als nog
verkoopt cragt dezes, aan ende ten erffelijken profijte van Esken Wissink en desselfs huisvrouw
Grietjen Plegte en erven comparanten eigendoemelijke en toebehoorende hooyland groot twee
dagwerken gelegen in het Stokkumerbroek bij het hooyland van Rouwhof, Broek Gerrit, Pals, en
Hilbert in zijn bekende limiten en bepaalingen gelegen. Zijnde vrij en allodiaal gelijk hetzelve mede vrij
van eenige verpondingen en heeren lasten is en hebbende Hilbert zijn wey daar door. En sulks voor eene
summa van 400 guldens vrij geld en dus zonder eeniger handen kortinge uit wat hoofde het ook zoude
mogen zijn. Doende zij verkoperen van de verkogte perceel aan den voornoemden koper en erven cragt
deses, als hebbende den laasten met den eersten coopspenning ontfangen in optima juris forma
landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. Zij comparanten haar ende haare erfgenamen cragt
deses daarvan ontervende ende de koperen met haare en hunne daar voor weder aanervende. Met belofte
om dese erfkoop ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op aanspraak en
namaninge zoals erfkoop regts is. Egter in alles door Jan Brinkers en zijn mede lietis consorten op dit
hooyland enige pretentie gemaakt word, zo is het dat zij verkooperen zig bij desen wel expresselijk
verbinden, zo aan deselve dit hooyland mogte worden toebehoren, zij aan de kooperen ten allen tijden
voornoemde cooppenningen ad van hondert guldens kost en schadeloos zullen restitueren. Ter preciese
nakominge van dese belofte ende ter securiteit der kooperen zo verbinden zij verkooperen en stellen tot
een gerigtelijk onderpand zo voor de kooppenningen inval die moeten weder gegeven worden alsmede
voor de inlossen die daarop mogten verloopen en zijn aan de kooperen hun comparanten eigendoemelijke
en toebehoorende stuk zaailand groot 6 schepel het Schot stukke genaamd liggende voor in den Harker
esch tussen de landen van Wellink en Schepers waar aan de kooperen en van de verkooperen aan haare
voorschrevene beloften niet mogten voldoen zij zig ten allen tijden daar aan kost en schadeloos zullen
kunnen en mogen verhalen. S.A.L. In waarheids oorconde hebbe ik verwalter rigter voornoemd dese
neffens de comparanten eigenhandig getekend en gezegelt.
Actum Goor den 3 mey 1773.
Ik Hendrik Jalink weegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificeere
kragt deeses dat voor mij en assessoren als waaren dr. J.H. Jalink en Gerrit Stokkers personelijk
gecompareert ende erschenen zijn Geertruit Stokkenkreeff wed van wijlen Albert Hoyerink pro se en
als wettige voogdesse van hare minderjarige kinderen met namen Anna, Geertruid, Janna, Diena,

Willem, Jan Berent en Anne Hoyerink, geadsisteert in desen met Jan Roelof Luttikhengel als
mombaar; voorts Hendrik Hoyerink en Harmen Hoyerink pro se als mede Everd Boswinkel en
Berent Jan ten Tuschede als mombaren van den minderjarigen Gerrit Hoyerink soon van gemelte
Albert Hoyerink. Welke te samen bekennen en verklaren aan Jan en Gerrit Letink, soons van Jan
Letink, wegens opgenomene en bij haar te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te
wesen een capitale summa van hondert caroly guldens, segge f 100. Verklaarde de eerste comparant in
voorschreven qualiteit, als mede de mombaar van den minderjarigen, Gerrit Hoyerink het nodige consent
van den Heere Landdroste van het Twente verworven hebben volgens welke appoinctement van den 9
deser maand mey op den requeste hier voor geregistreerd. Belovende gemelde summa van penningen
jaarlijks en alle jaaren tot de effective aflosse toe te sullen verrenten tegens drie guldens waarvan het
eerste jaar sal verschenen wesen als heden over een jaar en so continueren van jaar tot jaar. Blijvende de
opsage ten wedersijden gereserveerd mits een half jaar voor de verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer
voorschreven capitaal met die dan ten agteren sijnde interessen aan handen van den renthefferen of
derselver erfgenamen kost en schadeloos sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welker summa
met die daarop te verlopene interessen sij comparanten pro se in die voorschreven qualiteit verbinden hare
personen en goederen gene uitgesondert en tot een speciaal hypotheecq en onderpand daarvoor
stellende een half dagwerk hooylant gelegen in het Elsenerbroek tussen de mate van Notteberg en het
Holter slag waar aan de renthefferen sig ten allen tijden kost een schadeloos sullen kunnen en mogen
verhalen. Renuntierende sij comparanten pro se en die in voorschreven qualiteit 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 oorconde hebbe ik verwalter rigter voornoemd dese neffens Gerrit
Jan Senderink als sijnde van de comparanten tot tekenen ende segelen gequalificeert eigenhandig getekend
en gesegeld.
Actum Goor den 17 mey 1773.
Ik Hendrik Jalink weegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificeere
kragt deeses dat voor mij en assessoren als waaren dr. J.H. Jalink en Gerrit Jan Beekman personelijk
gecompareert ende erschenen is Hendrik Willem Noy kerkmeester tot Sillevold in qualiteid als
volmagtiger van desselfs huisvrouw Gesiena ten Velde, luit volmagt op den 18 mey deses jaars 1773
voor de heer Jan Hendrik Bögel Drost der Hoogheid Wisch op den comparant ad hune actum debite
gepasseert, deselve in judicio gesien, gelesen, van waarden erkent en ten prothocolle van transporten deses
gerigs geregisteerd. Bekennende en verklarende hij comparant predicta qualitate hoe dat hij op den 22
deser maand mey aan den coopman Berent van Calcar en erfgenamen verkogt heeft haar allodiale stuk
lant en gaarden welke sij van haare ouders heeft geerft te saam en groot ongeveer drie schepel
gesaay in den Hassebrink gelegen naast het lant van Jan Roelof Luttikhengel. En dat voor een somma
van hondert en negentig guldens, segge f 190. Welke cooppenningen hij comparant bekende dat door
den cooper ten vollen sijn voldaan en betaalt. Oversulks hij comparant predicta qualitate niet alleen
wegens de cooppenningen quiteerd maar ook gemelde stuk lant en gaarden in optima juris forma cedeert,
transporteert en overdraagt, sulks doende in en mits desen, aan en ten erflijken profite van den cooper
voornoemd. Comparant en sijn huisvrouwe en erven daarvan ontervende ende den cooper en sijne
erfgenamen daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om dese erfcoop, cessie en transport ten
allen tijden te sullen staan wagten en waaren voor alle evictie en opsprake als erfcoops regt is. S.A.L. In
waarheidts oirconde hebbe ik verwalter rigter voorn. dese nevens den comparant predicta qualitate
eigenhandig getekend en gesegeld.
Actum Goor den 22 may 1773.
Ik Hendrik Jalink weegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificeere
kragt deeses dat voor mij en assessoren als waaren dr. J.H. Jalink en Hendrik Bruins personelijk
gecompareert ende erschenen zijn Willem Hidders nu Welle (moet zijn Welmer) en vrouw Aaltjen
Ikkink marito tutore. De welke bekenden en verklaarden aan wijlen Derk de Graaf en vrouw Fenneken
Knol, in gevolge coopbrief in dato den 27 juny 1771, in onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben

haar eigendoemelijke hooylandt ongeveer drie dagwerk met zijn lusten en lasten, regt en
geregtigheden onder het kerkdorp van Markelo tussen het hooyland van Slijters en Bolders bij de
Langestraate kennelijk gelegen en wel voor eene summa van f 300. Verklaren sij comparanten gemelde
coopspenningen op heden van Jan Egbers en vrouw Hendrina de Graaf dogter van Barteldt de Graaf ten
vollen ende ten danke ontfangen te hebben. Oversulks sij comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde
coopspenningen ten vollen quiteren maar ook het verkogte perceel aan Fenneken Knol weduwe van wijlen
Derk de Graaf en erfgenamen bij desen in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen.
Comparanten haar en hunne erfgenamen daarvan ontervende en gemelde Fenneken Knol weduwe van
wijlen Derk de Graaf daar wederom aanervende bij dezen. Met belofte om dese erfcoop ten allen tijden te
sullen staan wagten en wharen voor alle evictie en opspraake als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids
oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemd dese neffens de comparanten eigenhandig getekend,
gehantmerkt en gesegeld.
Actum Goor den 2 july 1773.
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheidt den Heere Prince van Orange
en Nassauw Erfstadthouder van de provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificere
cragt deses dat voor mij en assessoren de welke waaren Arnoldus Wiegand en Roelof Fruink personelijk
gecompareert ende erschenen is Abraham Lodeweges en desselfs huisvrouw Jenneken Hendriksen
marito tutore. Welke bekenden ende verklaarden na ontfangs van den laasten met den eersten
cooppenning ter summa van f 300, hersegge drie hondert caroly guldens in een stevigen vasten en
onwederroepelijken erfcoop, in gevolge coopbrief in dato den 14 september 1772 daarvan opgerigt,
verkogt te hebben als nog vercoopen cragt deses, aan ende ten erffelijken profite van Jan ten Bos en
erfgenamen hun comparanten eigendoemelijke en toebehoorende huis (= woning omgeving erve
Stoelhorst) met sijn lant staande ende gelegen in het Markelerbroek tussen de ... mate en het ... en wel
namens proc. J.B. Auffemorth als gequalificeerde van juffrouw W.A. Schroders wed. van wijlen den
Wel Eerwaarden Heer P. van der Meulen oud predicant te Delden ............. (onleesbaar) vidimus
getekent ende ten prothocolle van transporten deses gerigs nr 8 fol 177 en 178 staat geregistreert en hadde
geaccordeert en toegestaan dat dit perceel uit de versettinge van Abraham Lodeweges ende sijn huisvrouw
op den 15 december 1769 teste prothocolle nr 7 fol 35 en 36 ten voordele van wijlen den Wel Eerwaarden
Heer P. van der Meulen ofte erven hadde gepasseert. Daaruit werde gecovert als deselve aldaar
uitgecovert is mits desen, so doen sij comparanten cragt deses aan den voornoemden cooperen en erven
van dit verkogte perceel in optima juris forma landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. De
comparanten haar ende hare erfgenamen kragt deses daarvan ontervende ende den voornoemden cooper
met de sijne daar wederom aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en
overgave ten allen tijden te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak en namaninge als
erfcoops regt is. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens de comparanten
eigenhandig getekend, gehandtmerkt en gesegeld.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 5 july 1773.
Ik Hendrik Jalink weegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificeere
kragt deeses dat voor mij en assessoren als waaren Cornelis Soeters en Carel Willem Bakker personelijk
gecompareert ende erschenen is Tobias van Ommen. Bekennende en verklarende dat zijn zoon
Gerrit van Ommen als geweesen collecteur van de gebrande waeteren van Goor en onderhorige
districten van primo may 1770 tot ultimo april 1773 van de beloofde pagtpenningen aan de Provincie van
Overijssel opregt en deugdelijk was schuldig gebleven eene summa van f 1000, hersegge duisend
guldens. Voor welker summa van verschuldigde pagtpenningen Haar Edelmogende Mijn Heeren ordinaris
gedeputeerden de Staaten van de Provincie van Overijssel aan den comparant hebben geaccordeert om in
plaatse van zijn soon Gerrit van Ommen voor deese beloofde en verschuldigde pagtpenningen ten behoeve
en profijte van voorschreven Provincie te mogen geven en stellen een gerigtelijk hypotheeq en onderpand,
mits egter dat deese beloofde en verschuldigde pagtpenningen heden over een jaar moeten betaald worden.
Onder welker belofte en aanneming van op voorschreven tijd te betalen den comparant dan voor dese

verschuldigde pagtpenningen ten profijte en behoeve van voorschreven Provincie tot een gerigtelijk
hypotheek en onderpand geeft en stelt de goederen zoo hier naa staan gespecificeert en ingevolge
opgave van den comparant waardig soo daarbij staat uitgedrukt. 1. sijn eigendoemelijke en volgens
comparants verklaringe onbeswaarde vrije en allodiale hooyland de Eertink mate genaamd gelegen in de
Herker meene waardig f 600, hersegge ses hondert guldens, 2. een mudde zaayland daarbij gelegen den
Hemmelhorst genaamt waardig f 300, hersegge drie hondert guldens, 3. twee mudde gezaay gelegen in
den Herker esch tussen het land van Nijhuis en Jan Kubben waardig f 400, hersegge vier hondert guldens;
alles in den gerigte van Kedingen gelegen. Ten einde voorschreven Provincie in van den comparant op
voorschreven bepaalde tijd het verschuldigde niet en betaalt, sig aan alle parcelen voor de voorschreven
summa cost en schadeloos sal kunnen en mogen verhalen. Renuncierende den comparant ten dien einde
van alle exceptien en privilegien regtens deezen eenigsints contrarierende en in specie de exceptie van
ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt deese neffens den
comparant eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 17 september 1773.

