
1773-1776  Transporten en hypotheken 

 
Wij Burgemeesteren ende Regeerders der stadt Gouda certificeren bij dese eenen iegelijken dien het 

behoort dat op heeden voor ons gekomen ende gecompaeerd sijn geweest Jacob Trebne en Teuntjen 

Striks egtelieden wonende binnen dese stadt. Sijnde de voorn. Teuntjen Striks met den gemelde haren 

man geadsisteert en door hem tot passeeren deses specialijk geauthorisiert sijnde de gemelde Teuntje 

Striks mede een nagelate dogter en mede erfgename van wijlen Hendrikje Bungelaar in leven wed. 

van Jan Striks. Ende verklaarden sij comparanten op de beste en bestendigste forma regtens te 

constitueeren en volmagtig te maaken, gelijk sij doen bij desen, Hermanus Kraa wonende te Lochum 

specialijk omme in de namen en van weegens hun comparanten voor den gerigte van Markel ofte daar toe 

behoort naar costume locaal met de verdere mede erfgenamen van de voorn. Hendrikje Bunggelaar aan 

den coper of coperse te cederen, transporteren ende in vollen eigendom op te dragen en over te geven 

seeker stukje land genaamt het Kinderstukje leggende in de Koekkoek onder Markel voornoemt. Alles 

in volgen en op sodanige conditien als hetselve is verkogt en de kooppenningen ter summa van een 

hondert seeventig guldens te ontfangen; daar voor quiterende, te passeren en belofte van vrijing, wagten 

en wharen als erfkoop regt is en wijders in het generaal alles te doen en te laten geschieden dat sal worden 

gerequireert en de comparanteen selver present sijnde soude kunnen mogen en moeten doen; met magt 

van substitutie, belofte van goedkeuring, schadelooshouding en verdere clausulen na regten gebruikelijk 

onder verband van hun comparanten persoonen en goederen met submissie en renuntiatie als naar regten. 

Met stadtzeegel hier onder op het spatiure gedrukt en door onsen secretaris gedaan. 

Teykenen den 9 november 1769. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Arnoldus Wiegand en Willem Jacob Welmers personelijk 

gecompareert en erschenen zijn Willem Craa als gevolmagtigde van Jacob Trebne/Treure ende desselfs 

huisvrouwe Teuntjen Striks nagelaten dogter en mede erfgename van wijlen Hendrikje Bunggelaars 

in leven weduwe van Jan Striks woonagtig in de stadt Gouda en welker volmagt op den 9 november 

1769 voor Burgermeesteren, Schepen en Raden van voorschreven stadt op de comparant ad hune actum 

debite (=vanwege deze actie) is gepasseert en alhier in den gerigte gesien, gelesen en van waarden erkendt 

en met het vidimus (=juridisch document welke is gezien) getekend ende ten prothocolle van transporten 

deses gerigs nr 3 fol 2 en 3 geregisteerd. Verders erschenen Harmen Klein Boesewinkel ende desselfs 

huisvrouw Hendrica Striks marito tutore. Welke bekenden ende verklaarden den eersten comparant uit 

cragt van voorschreven volmagt en de twee laasten voor haar selven ende de vrouw in desen in soverre 

nodig geassisteert met haar hun in eenen stevigen vasten en onwederroepelijken erfcoop verkogt te 

hebben, so als nog verkopen cragt deses, aan ende ten erflijken profite van Hendrik Sligman of 

Wiemerink ende desselfs erfgenamen. Ende sulks voor eene summa van f 170, hersegge hondert en 

seventig guldens. Waarvan sij comparanten bekennen ten vollen voldaan en betaalt te zijn. En wel een 

stukjen landt het Kinderstukjen genaamt gelegen onder Markulo in den Koekkoek tussen Welmers 

landt en de weg van de weduwe Dijkkink. Doende sij comparanten een ieder in zijn qualiteyd van dit 

voorschreven stukjen landt aan den voornoemden coper en erfgenamen hiermede in optima juris forma 

landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. Den eersten comparandt uit cragt van voorschreven 

volmagt desselfs principaal en principalinne en erven de beide laaste comparanten haar ende hare 

erfgenamen cragt deses daarvan ontervende ende den coper met de sijne in hunne plaats wederom 

aanervende. Met belofte den eersten comparant uit cragt van voorschreven volmagt en de twee laasten 

voor haar selven 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 waarheidt 

oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens J.H. Nijlandt als sijnde door de gesamentlijke 

comparanten in judicio daartoe gequalificeert eigenhandig getekend en gesegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergund der aarden den 16 october 1773. 

 



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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Arnoldus Wiegand en Willem Jacob Welmers personelijk 

gecompareert en erschenen sijn Hendrik Nijenampsen ende desselfs huisvrouw Fenneken Sligmans 

marito tutore. De welke bekenden ende verklaarden na ontfang van den laasten met den eersten 

coopspennink ter summa van f 100, hersegge hondert gulden, voor hunne en hunne erfgenamen in een 

stevigen en onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben, so als nog verkopen cragt deses, aan ende ten 

erflijken profite van Hendrik Sligman of Wiemerink hun comparanten eigendoemelijken en 

toebehoorende derde part hooylandt gelegen in de soogenaamde Sligmans mate agter de Vossebelt 

tussen Bartels mate en Vossebelt landt. Van welker verkogte perceel sij comparanten aan den 

voornoemden coper en erfgenamen cragt deses doen landcedelijke cessie, transport, overdragt en 

overgave. Haar ende haare erfgenamen bij desen daarvan ontervende ende den voornoemden coper met de 

sijnen in hunne plaats 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 soo 

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

Kerkhoven als sijnde door comparanten in juditio daartoe gequalificeert eigenhandig getekend en 

gesegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergund der aarden den 16 october 1773. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Arnoldus Wiegand en Willem Jacob Welmers personelijk 

gecompareert en erschenen zijn Hendrik Sligman of Wiemerink ende desselfs huisvrouw Aaltjen 

Bolinks marito tutore. Bekennende ende verklaarende van wegens opgenomen en bij haar comparanten te 

dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan mevrouw Wilhelmina Catharina 

Roese geboren Marienburg ofte derselver erfgenamen of den houder deses obligatie eene capitale 

summa van f 300, hersegge drie hondert caroly guldens. Met belofte om dit voorschreven capitaal, 

waarvan het eerste jaar interesse sal verschenen sijn den 1 november 1774, jaarlijks en dus alle jaaren te 

sullen en willen verrenten met en tegens drie gulden en vijf stuivers van ieder hondert; dog met of binnen 

de acht weeken na de verschijnsdag betalende sullen alsdan kunnen volstaan met drie guldens van ieder 

hondert. Welker een en ander jaarlijks en dus alle jaaren sal continueren tot de dadelijke restitutie en 

aflosse toe. Die aan wedersijden gereserveerd is en blijft mits de opsage daarvan geschiede en gedaan 

worde een half jaar voor den jaarlijkschen verschijndag. Na welker gedane behoorlijke opsage dese 

voorschreven drie hondert guldens en daarop te verlopene en verschuldigde interessen op den eerst daar 

aan volgenden verschijnsdag in een onverdeelde summa in goeden groven gangbaren Hollandschen 

silveren gelde heele of halve rijders of wigtige Hollandsche gerande ducaten sal moeten worden erlegt 

ende gerestitueerdt aan handen van voormelde Wilhelmina Catharina Roese geboren Marienburg of 

derselver erfgenamen of den houder deser obligatie. Ter precise nakominge van het gemelde 

voorschrevene en ter securiteyt van voornoemde vrouw renthefferse ofte hiertoe regthebbende so 

verbinden sij comparanten hunne personenen en goederen, gerede en ongerede goederen, gene 

uitgesondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk onderpand 1. een stukjen 

bouwland groot 3 schepel het Kinderstukjen genaamt leggende onder Markulo in de Koekkoek tussen 

Welmers land en de weg van de weduwe Dijkkink, 2. tweederde van de hooymate groot 2 dagwerken 

genaamt Sligmans mate gelegen agter de Vossebelt; sijnde nr 1 in sijn geheel en een derde van nr 2 heden 

aan de comparanten teste prothocolle nr 8 folio 3 en 4 gerigtelijk gecedeert, getransporteert en 

overgedragen en in gevolge opgave van comparanten vrij en allodiaal en met geen andere capitaal dan met 

hierboven genoemde beswaard. Kunnende sij vrouw renthefferse en derselver erfgenamen ofte hier toe 

regthebbende sig aan dese voorschreven perceelen in val van onverhoopte wan of misbetalinge, soo 

wegens capitaal als interessen, cost en schadeloos verhalen. Renuncierende de comparanten ten dien einde 

van alle exceptien en prifilegien regtens desen eenigsints contrarierende ende in specie de exeptie van 

ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens de comparanten 



getekend, gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 16 oct. 1773.k Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid 

Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt deses dat voor mij en assessoren als waren 

dr. J.H. Jalink en Wolter Jan Bruins gecompareert ende erschenen zijn Jan Krebber en vrouw Jenne 

Boesewinkel tutore marito. De welke bekenden ende verklaren na ontfangs van den laasten met den 

eersten coopspennink ter summa van f 150, hersegge hondert en vijftig guldens, in eenen erfelijken en 

onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben, zoo als nog verkopen cragt deses, aan ende ten erflijken 

profite van Berent Boeswinkel (Wes) en vrouw Hermina Boeswinkel en erven hun comparanten 

eigendoemelijke en toebehoorende dagwerk hooyland den Lange slag genaamt gelegen aan de Bree 

waarvan sij comparanten cragt deses aan de voornoemde coperen en erven doen landcedelijke cessie, 

transport, overdragt en overgave. De comparanten cragt deses haar ende hare erfgenamen bij desen 

daarvan ontervende ende de coperen voornoemd met de haaren in hunne plaats 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 namaning als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde 

hebbe ik verwalter rigter voornoemd dese neffens comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en 

gesegeld. 

Actum Goor den 23 october 1773. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Arnoldus Wiegand en Jan Carel Nijlant personelijk 

gecompareert en erschenen sijn Berent Lodeweges ende desselfs huisvrouw Herremina Beltmans 

marito tutore. Bekennende ende verklarende na ontfangst van den laasten met den eersten coopspenning 

ter summa van f 625 caroly guldens, hersegge ses hondert vijf en twintig guldens, in eenen stevigen en 

onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben, als nog verkopen cragt deses, haar comparanten 

eigendoemelijke en toebehoorende aandeel in het soogenaamde Coeversbroek sijnde hetselve 

ongeveer de halfscheid van voorschreven broek so als hetselve in sijne bepalinge met palen in presentie 

van A. Swaak en D.H. Gorkink is afgebaakt. Sijnde de graven langs den dijk in het gemelde broek de 

scheidinge van het einde van den graven regt op den eikenstobbe en dan tot aan het Breukink broek met 

alle de daar in lage en hoge landerijen so die aan de suidt ofte van gemelde en bekende bepalinge gelegen 

sijnde. Dit alles vrij en allodiaal sonder eenig beswaar in gevolge de verklaringe van de comparanten ende 

verkoperen in desen; en sulks aan ende ten erflijken profite van Jan Rensink en desselfs huisvrouw 

Hendrica Siggers en erfgenamen. De comparanten ende verkoperen in desen haar ende hare erfgenamen 

bij desen daarvan ontervende ende de voornoemde cooperen met hunne erfgenamen bij desen in hunne 

plaats daar wederom aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave 

ten allen teyde te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak en namaninge als erfcoops 

regt is. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig 

getekend en gesegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 22 november 1773. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Arnoldus Wiegand en Jan Carel Nijlant personelijk 

gecompareert en erschenen sijn Jan Rensink ende desselfs huisvrouw Hendrica Siggers tutore marito. 

Bekennende ende verklarende ingevolge coopbrief in dato den 11 november deses jaars 1773 na ontfangs 

van den laasten met den eersten coopspennink ter summa van f 800 caroly guldens, hersegge acht 

hondert guldens, verkogt te hebben, so als nog verkopen cragt deses, aan ende ten erfelijken profite van 

Adolph Kwak en desselfs huisvrouw Heiltjen Hendriks Beumer en erven haar comparanten 

eigendoemelijke plaatsjen het Coeversbroek genaamt gelegen in het Markelerbroek tussen Breukink 

broek en Berent Lodewig sijn plaatsjen met sijn huis, hof, hoge en lage landerien so als hetselve met sijn 

bekende bepalinge is afgebaakt en kennelijk gelegen onder de klok van Markel. De comparanten ende 



verkoperen bij desen daarvan ontervende ende de voornoemde coperen met hunne erfgenamen bij desen in 

hunne plaats daar wederom aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en 

overgave ten allen teyde te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak en namaninge so 

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

eigenhandig getekend en gesegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 22 november 1773. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Arnoldus Wiegand en Jan ten Keusenkamp personelijk 

gecompareert en erschenen sijn Hendrik Wensink en desselfs huisvrouw Harmina Breukkink marito 

tutore. Bekennende na ontfangs van den laasten met den eersten coopspenning ad twee hondert vijftig 

guldens, hersegge f 250, voor hun en hunne erfgenamen verkogt te hebben, so als nog verkopen cragt 

deses, aan Adolph Kwak en desselfs huisvrouw H.H. Beumers en erven hun comparanten 

eigendoemlijk toebehoorende kamp land gelegen op het Wonselaar aan de Bolksbeeke omtrend het 

Coeversbroek met alle de binnen den sloten begrepen hooge en lage grond. Zijnde hetselve vrij en 

allodiaal sonder eenig beswaar hoe ook genaamt. Doende daarvan bij desen aan voornoemde coperen en 

erven landcedelijke cessie, transport en overdragt. De vercoperen haar en hare erfgenamen bij desen 

daarvan ontervende ende de voornoemde coperen met de haren in hunne plaats daar wederom aanervende. 

Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen teyde te sulen staan wagten 

en wharen voor alle victie op aanspraak en namainige als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde 

hebbe ik rigter voornoemd dese neffens de comparanten eigenhandig getekend en gesegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 26 nov. 1773. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Arnoldus Wiegand en Jan ten Keusenkamp personelijk 

gecompareert en erschenen sijn Adolph Kwak en sijn huisvrouw H.H. Beumers marito tutore. 

Bekennende en verklarende van wegens opgenomene en bij haar comparanten te dank ontfangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan den Wel Edelen Heer Gestr Heer en mr Gerhardt 

Dumbar secretaris der stadt Deventer en desselfs eheliefste Geertruit Margarita Eekhoudt en 

erfgenamen een capitale summa groot duisent guldens, hersegge f 1000 en waarvan het eerste jaar 

interesse sal verschenen zijn den eersten january een duisent seven hondert vijf en seventig. Belovende sij 

comparanten dese voorschreeven duisent guldens jaarlijks een dus alle jaaren te sullen en willen verrenten 

met en tegens drie guldens en vijf stuivers van ieder hondert, in het jaar makende dit van voorschreven 

capitaal ieder jaar twee en dartig guldens en tien stuivers. Welker beloofde interesse sal moeten worden 

betaalt van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden gereserveert is en 

blijft mits de opsage geschiede en gedaan worde een half jaar voor ieder jaarlijksen verschijnsdag. Na 

welker gedane behoorlijke opsage voorschreven capitaal en verschuldigde interessen op den eerst daar aan 

volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in goeden groven gangbaren Hollandschen harden 

gangbaren silveren gelde heele of halve rijders of wigtige Hollandsche gerande ducaten aan handen van de 

renthefferren of den houder deser obligatie sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Ter precise 

nakoming van dit alles en ter securiteit van de renthefferen of hiertoe regthebbenden verbinden 

rentgeveren hunne personen en goederen, gerede en ongerede goederen, geen uitgesondert, gevende en 

stellende tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpand 1. haar eigendoemelijke plaatsjen in het 

Markelerbroek het Coeversbroek genaamt met alle desselfs hooge en lage landerien en huis en hof, 2. 

een camp land op het Wonselaar gelegen en op heden aan haar comparanten teste prothocolle nr 9 folio 7 

en 8 gecedeert, getransporteert en overgedragen. Dit alles ten einde de voornoemde renthefferen of hunne 

erven sig aan dese parcelen in cas van wan of misbetalinge, so wegens capitaal als interessen, cost en 

schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Ten dien einde renuntierende van alle exceptien en 

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



S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekend 

en gesegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 26 nov. 1773. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en assessoren als waaren burgmr. Jan Reint Janssen en Derk Warnink personelijk 

gecompareert ende erschenen zijn Jan Nijesink (Nijland) en desselfs huisvrouw Willemina Nijesink 

tutore marito. Bekennende ende verklarende van wegens opgenomene ende bij haar comparanten te dank 

ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan den onderscholte Jan Dikkers tot 

Rijssen en desselfs huisvrouw Derkjen Harmelink en erfgenaamen een capitale summa groot f 1200, 

hersegge twaalf hondert guldens. Waarvan het eerste jaar interesse sal verschenen zijn op Martini 1774. 

Belovende sij comparanten en rentgeveren in desen dit voorschreven capitaal jaarlijks en dus alle jaren te 

sullen en willen verrenten met en tegens drie guldens en vijf stuivers van ieder hondert. Welke beloofde 

interesse van jaar tot jaar sal moeten worden betaalt tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Waarvan de 

opsage aan wedersijden gereserveerd is en blijft mits deselve geschiede en gedaan worde een half jaar 

voor de jaarlijksen verschijnsdag. Na welke gedane behoorlijke opsage voorschreven capitaal en 

verschuldigde interessen op den eerst daar aan volgenden verschijnsdag in een onverdeelde summa in 

goeden groven gangbaren harden Hollandschen silveren gelde heele of halve rijders of wigtige 

Hollandsche gerande ducaten aan handen van voornoemde renthefferen ofte den houder deser obligatie sal 

moeten worden erlegt ende gerestitueert. Ter welke nakominge van dit alles ende ten schadelooshouding 

aan voornoemde renthefferen of hiertoe regthebbenden, so verbinden sij rentgeveren hier voor hunne 

personen en goederen, gerede en ongerede goederen, gene uitgesondert en stellende en gevende tot een 

speciale hypotheeq en gerigtelijk onderpand haar comparanten eigendoemlijke goederen, huis, hooy 

en bouwland gene van dien uitgesondert. Ten einde de renthefferen ofte hunne erfgenamen sig hier aan 

ten allen teyde, so van capitaal als interessen, kost en schadeloos sal kunnen en mogen verhalen. 

Renuncierende sij comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens desen eenigsints 

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

verwalter rigter voornoemd dese neffens Derk te Lintelo als sijnde door de comparanten in juditio daartoe 

gequalificeert eigenhandig getekend en gesegeld. 

Actum Rijssen den 24 nov. 1773. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan Carel Nijlant en Jan ten Keusenkamp personelijk 

gecompareert en erschenen is Lammert Overbeek ende desselfs huisvrouw Henders Hesselink marito 

tutore. Bekennende ende verklarende van wegens opgenomene ende bij haar te dank ontfangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan juffrouw Johanna Arnolda Hondorp of 

erfgenamen een capitale summa groot f 700, hersegge seven hondert guldens. Waarvan het eerste jaar 

interesse zal verschenen zijn den eersten december een duisent seven hondert vijf en seventig. Belovende 

sij comparanten en rentgeveren in desen voorschreven seven hondert guldens jaarlijks en dus alle jaaren te 

sullen en willen verrenten met en tegens drie guldens van ieder hondert. En dese beloofde interessen alle 

jaaren binnen den teyd van drie maanden na den verschijnsdag te sullen betalen. Het welke sal continueren 

van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden gereserveerd is en blijft mits 

de opsage daarvan geschiede en voldaan worde drie maanden voor ieder jaarlijkschen verschijnsdag. Na 

welker gedane behoorlijke opsage voorschreven capitaal en ten agteren sijnde interessen op den eerst daar 

aan volgende verschijndag in een onverdeelde summa in goeden grooven gangbaren Hollandschen harden 

silveren gelde heele of halve rijders of wigtige Hollandsche gerande ducaten binnen Deventer aan handen 

van de renthefferse ofte hiertoe regthebbende sal moeten worden erlegt ende gerestitueert. Ter precise 

nakoming van dit alles ende ter securiteit en schadelooshouding van mejuffrouw renthefferse ofte den 

houder deser obligatie, so verbinden de comparanten hier voor voor hare personen en goederen, gerede en 

ongerede goederen, gene uitgesondert en gevende en stellende tot een speciale hypotheeq en gerigtelijk 



onderpandt hare comparanten eigendoemlijke en toebehoorende hierna gespecificeerde vaste 

goederen. Eerstelijk een camp met het huis daarop staande ingevolge comparanten gesegdens groot 12 

scheepel vrij en allodiaal. Ten tweeden een stukjen bouwland volgens comparanten gesegdens groot 2 

schepel sijnde tiendbaar gelegen tussen Jan Lubbers en Jan Voorts. Ten derden een stukjen bouwland 

volgens comparanten gesegdens groot 1 schepel sijnde tiendbaar gelegen tussen Harmen Gellekink en Jan 

Hendrik Siggers land. Ten vierden een stukjen bouwland volgens comparanten gesegdens groot twee 

schepel en tiendvrij tussen Garrit Schottink en Jan Greve hare landen. Sijnde ingevolge comparantens 

gesegdens alle dese landen allodiaal. Kunnende de juffrouw renthefferse ofte hare erven sig hier aan in val 

van wan of misbetalinge, so wegens capitaal als interessen, ten allen teyde cost en schadeloos verhalen. 

Renunciererende sij comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens desen eenigsints 

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

rigter voornoemt dese neffens de comparanten eigenhandig getekend en gesegeld. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 26 nov. 1773. 

 

Copia 

Ik Stephanus Tapper gesubstitueerde rigter der Hooge en Lage Heerlijkheidt Meinerswijk doe condt en 

certificere hier mede dat voor mij ten overstaan en bijwesen van Christoffel Beumer en Steven van 

Cruchten Schepenen deser Heerlijkheidt gecompareert en erschenen sijn mr. Jacop Derk van der Sluis 

advocaat van de hove provintiaal van Gelderlandt en desselfs ehevrouwe Johanna Hendrina van 

Thuyl de vrouw geassisteert met haren eheman als regtens. Ende verklaarden in de bestendigste forma 

regtens te constitueren en volmagtig te maken, doende sulks cragt deses, mr. Gozewin van de Wolf 

advocaat van de Graafschap Zutphen. Ten einde om wegens de comparanten na constume locaal voor den 

gerigte van Kedingen of waar en al sulks anders moet worden gerequireert, te cederen en transporteren aan 

en ten behoeve van haar comparanten broeder en zwager respective mr. Gerhard van der Sluis tot 

het Westervlier twee bouwhuisen of erven, het eene genaamt den Bosch en het andere de Cappe met 

hare landerien en houtgewasschen, opgaande boomen en verdere ap en dependentien beide gelegen onder 

den huyse Westervlier onder het richterampt Kedingen ofte waar anders mogte gelegen zijn. Alles aan den 

gemelden Gerhard van der Sluis tot Westervlier en bekend wijders dat de comparanten goederen in 

Overijssel gelegen. En te admitteren en buiten pagt zijnde te verpagten de pagtpenningen te ontfangen en 

quitancie te passeren. Ook renten en interessen van de comparant obligatien volgens een overgegevene 

lijst te ontfangen en daar van quitancie te passeren; ook capitalen selver door comparanten gedeminiteert 

wordende te ontfangen en daar voor te quiteren, onwillige debiteuren in der minne of door middelen 

regten ter betalinge te constineeren, desnoodts voor gerigten te compareren en in alles comparanten 

personen te reproduceren en alles te doen dat sal worden gerequireerdt. Met belofte van rethabitie en 

verdere clausulen na regten gebruikelijk mits daarvan behoorlijk verantwoording doende. In waarheidts 

oirconde hebbe ik gesubstitueerde rigter voorn. mijn zegel hier onder gedrukt en als secretaris deser 

heerlijkheit getekent. 

Actum Meynerswijk den 5 oct. 1772. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren de heer Francois de Wolf en Harmen Snellink erschenen 

is de heer advocaat Gozewijn de Wolf als gevolmagtigde van de heer Jacob Derk van der Sluis en 

vrouw Johanna Hendrina van Thuil eheluiden, luid volmagt in dato den 5 october 1772 voor de heer 

gesubstitueerde richter der heerlijkheid Meynerswijk gepasseert. Welke bekent namens sijn principalen in 

de beste en bestendigste forma regtens tegens genoegsame voldoening der bedongen koopspenningen 

ingevolge coopscontract in dato den 21 sept. 1772 te hebben gecedeert en getransporteert, gelijk doet bij 

desen, aan en ten behoeve van haren broeder Gerhard van der Sluis, de beide erven met namen den 

Bosch en de Cappe onder den huise Westervlier gelegen, met haare ap en dependentien als hooge en 

laage landerien en verdere nieuwen toebehoor, regt en geregtigheden en verdere lusten en lasten, dog vrij 

en allodiaal. Doende comparant sijne principale daarvan onteigenen en onterven den koper en derselver 



daar aan en mede wederom erven eigendomlijk beerven en ten dien einde de gehele eigendom en 

possessie aan hem overgevende en verders aan alles dies aangaande. Renuncierende met hand en mond en 

alle sekerheidt onder belofte van waarschap na land regtens, met versoek van prothocollatie en registratie. 

In waarheidts oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese nevens comparant getekent en gesegelt op den 

huise Westervlier den 1 febr. 1774. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en assessoren als waaren proc. J.H. Jalink en Gerrit Jan Beekman personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Gerrit Schuitemaker en vrouw Derkje Pluimers marito tutore; 

voorts Gerrit Broens en vrouw Fenneken Willemsen marito tutore welke verklaren wegens opgenomen 

penningen van Jan Mentink en vrouw Christina Mentink opregt en deugdelijk schuldig te sijn een 

capitale summa van ses hondert gulden, segge f 600, van welk voorschreven capitaal het eerste jaar 

interesse verschenen sal sijn Martini eerstkomend, jaarlijks en alle jaren te sullen en willen verrenten met 

en tegens drie gulden en tien stuivers van ieder hondert. Echter de interesse binnen ses weken na de 

verschijnsdag betalende sullende als dan kunnen volstaan met de betalinge van drie guldens van ieder 

hondert. Welker een en ander van jaar tot jaar sal moeten worden betaalt en continueren tot de dadelijke 

restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden gereserveert is en blijft mits de opsage daarvan gedaan worde 

een jaar voor de jaarlijksche verschijnsdag. Na welker gedane behoorlijke opsage voorschreven capitaal 

cum interessen op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa van heele of 

halve gouden rijders wigtige Hollandsche gerande ducaten, goeden groven Hollandschen gangbaren 

silveren gelden sal moeten worden erlegt en gerestitueert aan de houder deser obligatie en daartoe 

rechthebbenden. Ter securiteit van Jan Mentink en desselfs huisvrouw Christina Mentink of 

rechthebbenden in desen en erven soo verbinden comparanten hier voor hunne personen en goederen, 

gerede en ongerede goederen, geen uitgesondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheek en 

gerigtelijk onderpandt haar eigendoemelijke plaatsjen gelegen in het Elsenerbroek tussen het 

Colhoop en Claas Berend bestaand in vier mudde bouwlandt en een dagwerk hooilandt, ten einde 

voornoemde renthefferen of erven sig in cas van wan of misbetalinge hier aan, soo wegens capitaal als 

interessen, cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende sij comparanten ten dien 

einde van alle exceptien en privilegien regtens desen eenigsints contrarierende en in specie de exceptie 

van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese neffens 

Wolter Jan ten Zijthof als sijnde door comparanten in judicio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent 

en gezegelt. 

Actum Goor den 14 maart 1774. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Roelof Fruink en Arnoldus Wiegand persoonlijk 

gecompareert en erschenen sijn Jan Peuschers en desselfs huisvrouw Geertruit ter Look marito tutore. 

Bekennende en verklarende wegens opgenomene en bij haar comparanten te dank ontfangene penningen 

opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan mevrouw Maria Dapper weduwe van wijlen de heer 

Schmauss of erfgenamen een capitale summa groot vijf hondert gulden, segge f 500. Met belofte om 

dit capitaal, waarvan het eerste jaar interesse sal verschenen sijn den 19 appril 1775, jaarlijks en dus alle 

jaren te sullen en willen verrenten met en tegens drie gulden en tien stuivers van ieder hondert, dog dese 

interesse binnen twee maanden na den verschijnsdag betalende sullen als dan kunnen volstaan met drie 

gulden van ieder hondert. Welker een en ander sal continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie 

en aflosse toe. Die aan wedersijden gereserveert is en blijft mits de opsage daar van geschiede en gedaan 

worde een half jaar voor den jaarlijkschen verschijnsdag. Na welker gedane behoorlijke opsage 

voorschreven capitaal en verlopenen en ten agteren sijnde interessen op den eerst daar aan volgende 

verschijnsdag in een onverdeelde summa in goeden groven Hollandschen harden silveren gangbaren gelde 

heele of halve rijders of wigtige Hollandsche gerande ducaten sal moeten worden erlegt en gerestitueert 

aan handen van vrouw renthefferse of erven. Ter preciese nakominge van hetgeen voorschrevene en ter 



securiteit van vrouw renthefferse en erven verbinden sij comparanten haar en hunne personen en 

goederen, gerede en ongerede goederen, geene uitgesondert. Gevende en stellende tot een speciaal 

hypotheek en gerigtelijk onderpandt 1. hare have en vhee van wat aart en nature deselve mogte sijn hoe 

ook genaamt, 2. huis en hof groot een mudde gelegen in Beusbergen, 3. een mudde bouwlandt gelegen in 

den Stokkumer esch tussen de landen van Coendrink en Greven, 4. drie dagwerken hooilandt gelegen in 

het Stokkumerbroek bij den Roosdomp aan de beeke. Dit alles ten einde vrouw renthefferse en erven sig 

hier aan in val van wan of misbetalinge, soo wegens capitaal als interessen, kost en schadeloos sal kunnen 

en mogen verhalen. Renuncierende sij comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien 

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

waarheidts oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens Roelof Peuschers als sijnde door comparanten 

in judicio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 12 appril 1774. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en assessoren als waaren burgmr. Jan Reint Janssen en Derk Warnink personelijk 

gecompareert ende erschenen zijn Jan Aalbrink (Broers) en vrouw Janna Aalbrink tutore marito. 

Bekennende en verklarende na ontfangst van den laasten met den eersten kooppenning ter summa van f 

150, hersegge hondert vijftig gld, vrij geld in eenen stevigen en onwederroepelijken erfkoop verkogt te 

hebben, zo als nog verkoopen kragt deses, aan en ten erfelijken profijte van Derk Aalbrink (Wessels) en 

vrouw Hendryna Aalberink en erven hun comparanten eigendoemelijk en toebehoorende hoekjen 

gaardengront groot ongeveer een schepel gelegen naast copers land. Bedankend voor de goede 

betalinge en doende bij desen van de voorschreven verkogte parceel kragt deses in volle forma regtens 

landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan ende ten erfelijken profijte van voornoemde 

coperen en erven. De comparanten haar ende haar erfgenamen bij desen daar van ontervende ende 

voornoemde coperen met de hare in hunne plaatse daar weder aanervende. Met beloften om dese erfkoop, 

cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden te zullen staan wagten en wharen voor alle evictie 

op aanspraak en namaninge als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheid oorkonde heb ik verwalter rigter 

voornoemd dese neffens comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Rijssen den 27 appril 1774. 

 

Copia 

Wij Burgermeesteren, Schepenen en Raden der stadt Deventer doen cond en certificeren mits desen dat 

voor ons erschenen sijn de Hoog Wel Geb Heer Henricus Jetze Samuel Maurits Houth en de Hoog 

Wel Geb Vrouwe Geertruyt Anna Margrita van Broekhuysen egtelieden ende Hoog Wel geb. Freule 

Roderica Lubberdina Geertruyd van Broekhuysen; zijnde dese beyde geassisteert met den eerst 

gemelde Hoog Houtkals welke verklaarde in de beste en bestendigste forma rechtens te constitueren en 

volmagt te maken sulx doende, in en mits desen, den HWG J.A. van Hoevell Rigter van Kedingen om 

namens de comparanten te transporteren en cederen haar geregte twe derde parten in het erven 

Mensink en twe derde parten in het plaatsjen Knuppels beide in de buurschap Elsen gerigte van 

Kedingen gelegen om daar omtrent verder te doen ofte laten geschieden het geene der saken nootdruft zal 

komen te vereysschen en sij selvs present zijnde souden kunnen of mogen doen. Alles met beloften van 

goedkeuringe, schadelooshoudinge en alle andere clausulen regtens daar toe staande. S.A.L. In kennisse 

der waarheid hebben wij met deser stadzegel en de subscriptie van een onser secretarissen laten 

bekragtigen. 

Actum Deventer den 27 appril 1774. 

 

Copya 

Compareerde voor mij Gerhardus Palm scholtus des ampts Epe al hier mede toegeautoriceert van de 

HWGG Heer Baron Schimmelpennink van der Oye Heer van beide Pollen Landdrost van Veluwen 

en dan ook HWG Heer W.H. Baron van Broekhuysen Heer tot de Qinkborn en desselfs ehevrouwe 

de HWGeb Vrouwe Eleonora Sophya Carolina van Hoevell. Zij hebben in de bestendigste forma 



regtens kragt deses gevolmagt den HWGeb Heer J.A. Baron van Hoevell Rigter des ampts Kedingen om 

namens de comparanten te transporteren en cederen haar geregte derde part in het erve Mensink en ook 

een derde part in het plaatsjen Knuppels beyde in de buurschap Elsen gerigte van Kedingen gelegen. 

En daar omtrent verder te doen of te laten geschieden hetgeen der sake nootsakelijkheid sal komen te 

verijssen ende comparanten selfs present zijnde zouden kunnen of mogen doen onder belofte van 

goedkeur als na regten. In oirconde der waarheid heb ik scholtus dese neffens de gerigtluyden getekent en 

door mij gesegelt. 

Quickborn den 16 april 1774. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waaren proc. J.B. Auffemorth en J.R. Jalink personelijk 

gecompareert en erschenen is de HWGeb Heer J.A. Baron van Hoevell rigter van Kedingen in qualiteit als 

gevolmagtigde van den HWGeb Heer W.H. Baron van Broekhuysen Heer tot Quikborn en desselfs 

ehevrouwe de HWGeb Vrouwe Eleonora Sophya Carolina van Hoevell luid volmagt van den 16 april 

1774 voor G. Palm scholtus des ampts Epe en gerigtsluyden gepasseert en mede als gevolmagtigde van 

den Hoog Wel Geb Heer Henricus Jetze Samuel Maurits Houth en desselfs ehevrouw de HWGeb 

Vrouwe Geertruyt Anna Margrita van Broekhuysen en de Hoog Wel Geb Freule Roderica 

Lubbertina Geertruyd van Broekhuysen luid volmagt van den den 27 april 1774 voor de Magistraat der 

stad Deventer gepasseert; welke bijde volmagten van ons in judicio gesien, gelesen en van waarde erkent 

zijn en ten prothocolle van transporten deses gerigts sullen worden geregistreert. En verklaarende de heer 

comparant in opgemelte sijne qualiteit dat zijne heren principalen en principalinnen voornoemt voor een 

sekere summa van penningen hebben verkogt aan Jan Mensink Janszn en desselfs huisvrouw Diene 

Effink haar lieder eigendoemelijke erve en goed Mensink in de boerschap Elsen gerigts Kedingen 

gelegen, sijnde vrij en allodiaal exempt tiendbaar grof en smal aan (zijn broer) Gerrit Mensink Janszn, met 

alle desselfs lusten en lasten, regt en geregtigheden niets daarvan uytgesondert en zo en in diervoegen als 

hetzelve door voorschreven comparantens heeren principalen en principalinnen tante Anna Margarita 

Baronnesse van Coeverden tot Wegdam is beseten en door deselve op comparantens heeren principalen en 

principalinnen bij testamentaire dispositie van den 17 febr. 1769 is gemaakt en gedevolveert. Van welken 

koop den heer comparant verklaard den eersten met den laasten koopspennink aan sijne heeren principalen 

en principalinnen te danke zijn voldaan. Overzulks den heere comparant ingevolge voormelde volmagten 

niet alleen voormelden heeren principalen en principalinnen voor goede betalinge is bedankende en daar 

voor quiteert maar ook in de beste en bundigste forma regtens het voormelde erve en goed aan de koperen 

cedeert en transporteert bij desen. Ten dien eynde de heer comparant in voorschreven qualiteit sijne 

heeren principalen en principalinnen en erfgenamen daar van is ontervende en de koperen en hunne 

erfgenamen daar wederom aanervende bij desen. Met beloften dat desselfs heeren principalen en 

principalinnen deese erfkoop, cessie en transport ten allen tijden sullen staan wagten en waren voor alle 

evictie op en aanspraak als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter 

voornoemd neffens den heere comparant in zijn voorschreven qualiteit dese eigenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 28 april 1774. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waaren proc. J.B. Auffemorth en J.R. Jalink personelijk 

gecompareert en erschenen zijn Jan Mensink Janszoon en desselfs huisvrouw Diena Effink tutor 

marito. Bekennende en verklarende van wegens opgenomene ende bij haar te dank ontfangene penningen 

opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Gerrit Koster Egbertszn en desselfs huisvrouw Judith 

Koster en erfgenaamen te Almelo wonende een capitale summa van 3700 gld, hersegge drie duysent 

seven hondert guldens. Belovende dit capitaal, waarvan het eerste jaar interesse zal vervallen zijn den 28 

april des jaars 1775, jaarlijks en dus alle jaar te zullen en willen verrenten met en tegens vier gulden van 

yder hondert. Welker interesse binnen een maand voor den verschijnsdag betalende zullen als dan kunnen 

volstaan met 3 gld en 5 stuiver van yder hondert. Welker een en ander zal continueren van jaar tot jaar tot 



de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wederzijden gereserveert is en blijft mits de opsage gedaan 

worde een half jaar voor den jaarlijksen verschijnsdag. Naar welker gedane behoorlijke opsage van 

capitaal en de ten agteren zijnde interessen op den eerst daar aan volgende verschijnsdag gedaan worde en 

in een onverdeelde somma in goeden groven harden Hollandschen gangbaren silveren gelde hele of halve 

rijders of wigtige gerande Hollandsche ducaten in en aan handen van voornoemden rentheffer ofte aan den 

houder deser obligatie zal moeten worden erlegt en gerestitueert. Ter preciese nakominge van dit alles en 

ter securiteit van voornoemde rentheffer of hier toe regthebbende verbinden rentgeveren hier voor hunne 

peronen en goederen, gerede en ongerede goederen, geen uytgesondert en gevende en stellende tot een 

speciaal hypotheeq en gerigtelijk onderpand hun comparanten eigendoemelijke en toebehoorende 

erve het Mensink genaamt, so en in diervoegen als zij onlangs hebben aangekogt en op hare teste 

prothocolle nr 9 fol 10 aan haar is gecedeert, getransporteert en overgedragen. Ten eynde den 

voornoemden rentheffer of erfgenamen zig hier aan in val van wan of misbetalinge, zo wegens capitaal als 

interesse, ten allen tijden kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhalen. Renuncierende zij 

comparanten ten dien eynde van alle exceptien en privilegien regtens desen eenigsints contrarierende en in 

specie de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oorkonde heb ik verwalter rigter voornoemt 

dese neffens comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 28 appril 1774. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Nieuwenhuys en Roelof Fruink persoonlijk 

gecompareert en erschenen zijn Harmen Peterman en desselfs huisvrouw Jenneken Fruink tutore 

marito. Bekennende ende verklarende van wegens opgenomene ende bij haar te dank ontfangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Berent Wannink en erfgenamen een capitale 

summa groot f 400 caroly guldens, hersegge vier hondert guldens. Met beloften om voorschreven 

capitaal, waarvan de eerste jaar interesse zal verschenen zijn den 6 mey des jaars 1775, te sullen en willen 

verrenten met en tegens 3 gld van yder hondert jaarlijks en dus alle jaar. Zullende dit continueren van jaar 

tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden gereserveert is en blijft mits dat de 

opsage geschiede en gedaan worde een half jaar voor den jaarlijkse verschijnsdag. Na welke gedaane 

behoorlijke opsage voorschreven capitaal en verschuldigde interesse op den eersten daaraan volgende 

verschijnsdag in een onverdeelde summa in goeden groven Hollandschen gangbaren silveren gelde hele of 

halve rijders of wigtige Hollandsche ducaten aan handen van voornoemde renthefferen of erfgenamen zal 

moeten worden erlegt en gerestitueert. Waar voor de rentgeveren verbinden hunne personen en goederen, 

gerede en ongerede goederen en gevende en stellende tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk 

onderpand een seker stuk zaayland van het erve Snellink aangekogt groot ongeveer 6 schepel en 

gelegen aan de eene zijde langes de gemeene weg bij den Vennekes kamp en aan de andere zijde liggende 

langes Lubbers land; en nog een gaardeken gelegen bij Hesselink. Ten eynde de renthefferen ofte haare 

erfgenamen zig daar aan ten allen tijden kost en schadeloos, zo van capitaal als interesse, zullen kunnen en 

mogen verhalen. Renuntierende zij comparanten ten dien eynde van alle exceptien van ongetelden gelde. 

S.A.L. In waarheids oirkonde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent 

en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 6 mey 1774. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Jalink en Derk Jalink personelijk gecompareert 

en erschenen zijn Jan Groot Aalbrink (Broers) en vrouwe Janna Aalberink marrito tutore. Welke 

bekenden en verklaarden van wegens opgenomene en bij haar te dank ontfangene penningen opregt en 

deugdelijk schuldig te zijn aan Jan Mentink en vrouwe Christina Mentink in Goor wonende een 

capitale summa groot f 2500 gulden. Met beloften om dit capitaal, waarvan het eerste jaar interesse zal 

verschenen zijn heden over een jaar, jaarlijks en dus alle jaar te zullen en willen verrenten met en tegens 3 



gld en 10 stuiver van yder hondert, dog de interesse binnen de 6 weken na den verschijnsdag betalende 

zullende zij comparanten en rentgeveren kunnen volstaan met de betalinge van 3 gld en 3 stuiver van yder 

hondert. Welker een en ander van jaar tot jaar zal continueren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die 

aan wederzijde gereserveert is en blijft mits de opsage daarvan geschiede en gedaan worde een half jaar 

voor den jaarlijksen verschijnsdag. Naar welke gedane behoorlijke opsage voorschreven capitaal en 

daarop ten agteren zijnde interesse op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde 

summa in goeden groven gangbaren Hollandschen harden silveren gelde hele of halve rijders of wigtige 

Hollandsche ducaten aan handen van voornoemde renthefferen ofte erfgenamen zal moeten worden erlegt 

en gerestitueert. Ter preciese nakominge van dit alles en ter securiteit van voornoemde renthefferen en 

erfgenamen, zo verbinden comparanten hier voor hunne personen en goederen, gerede en ongerede 

goederen, gene uytgesondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk 

onderpand hun comparanten eigendoemelijke toebehoorende vrije allodiale erve en goed het Grote 

Aalberink genaamt met alle de onderhorige hoge en lage landerijen, behuysingen en houdgewassen als 

mede een stuk vrij bouwland groot een mudde het Kruystuke genaamt met nog twe dagwerken hooylant 

het het Agterste slag in het broek zijnde te samen groot ongeveer 17 mudde bouwland en 14 dagwerk 

hooylant in gevolge overgegevene en betekende specificatie en onder voornoemde renthefferen 

berustende. Dit alles ten eynde voornoemde renthefferen of erfgenamen zig bij onvermoedelijke 

wanbetalinge daarvan, zo van capitaal als interesse, ten allen tijden kost en schadeloos zullen kunnen en 

mogen verhalen. Onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien en beneficien van regten en in specie 

van ongetelden gelde. In oirkonde der waarheid heb ik rigter voornoemt dese neffens de comparanten 

eigenhandig getekent, gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Goor den 14 mey 1774. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waaren proc. J.B. Auffemorth en dr. J.H. Jalink personelijk 

gecompareert en erschenen is Elsken ter Beke gewesen wed. van wijlen Adam Jabbinga tans 

huysvrouw van Egberth Helmig organist tot Goor en in desen met haar en voornoemden man als 

momboir geassisteert. Verklarende in gevolge speciaal appoinctement van den heere verwalter Landdrost 

op den 7 dec. 1773 laastleden ten overstaan van de momboiren van desselfs minderjarige kint bij wijlen 

haren eheman verwekt bij openbare veylinge voor een summa van f 1055, segge een duysent vijf en 

vijftig gld van 20 stuivers het stuk, verkogt te hebben aan Derk Hendrik Snel te Deventer 1. het regt tot 

het huys en hoff hier in Marculo staande, zijnde so sij niet beter weet vijf-agste parten, waar aan zij den 

directen eigendom heeft tot na dode van Willemina Jabbinga die gedurende haar leven in het gebruyk 

daarvan heeft; zo dat na dode van deselve den vollen eigendom aan den coper overgaat en zijnde beswaart 

met ordinaire lasten en ongelden zonder eenig verdere last of servitut. Waarbij mede verkogt word het 

hoekjen gront naast het huys van Post Jan het welke voorts kan worden aanvaart, 2. een stuk bouwlant de 

Lookamp genaamt liggende bij Ovink onder Marculo ongeveer agt schepel landt zijnde tienbaar aan den 

huyse Grimberg en ordinaire lasten aanstons te aanvaarden, 3. een stukjen bouwlandt het Nieuwe land 

genaamt liggende tussen het land van D.H. Gorkink en Hendrika Montenij groot ongeveer een schepel 

zijnde beswaart met ordinaire lasten zodat hetzelve niet mag betimmert worden, 4. een stukjen graslant 

liggende bij Jan Plas zijn woninge met ordinaire lasten beswaart en kan niet betimmert worden. 

Verklarende zij comparante met voorgaande assistentie van de volle coopspenningen ad f 1055 volkomen 

voldaan en betaalt te zijn en daarvoor bij desen te quiteren en voor de goede betalinge te bedanken. En van 

voorschr. verkogte vier percelen aan den voornoemden coper en erfgenamen kragt deses te doen in optima 

juris forma landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. Haar en harer erfgenamen cragt deses 

daarvan ontervende ende D.H. Snel en zijn erfgenamen daar weder aanervende. Met belofte om dese 

erfkoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden te zullen staan wagten en wharen voor 

alle evictie op aanspraak en namaninge als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirkonde heb ik verwalter 

rigter voornoemt dese neffens de comparante eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 16 mey 1774. 

 



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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Nieuwenhuys en Roelof Fruink persoonlijk 

gecompareert en erschenen is Jan Bekker (Aalbrink) en desselfs huysvrouw Willemken Zendink tutore 

marrito. Bekennende en verklarende wegens opgenomene en bij haar comparanten te dank ontfangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Berent Zenkeldam tans op het Mattena in Harken 

wonende een capitale summa van 100 caroli gulden, hersegge hondert caroly gulden. Welke zij 

comparanten beloven te zullen en willen verrenten jaarlijks en dus alle jaar met en tegens 3 gld en 10 st. 

van yder hondert. Zullende het eerste jaar interesse verschenen zijn den eersten mey des aanstaande jaar 

1775. Ende de beloofde interesse betaalt worden van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflossing 

toe. Die aan wederzijde gereserveert is en blijft mits de opsage geschiede em gedaan worde een half jaar 

voor den jaarlijksen verschijnsdag. Na welke gedane behoorlijke opsage voorschreven capitaal en daarop 

ten agteren zijnde interesse op de eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in 

goeden groven harden Hollandschen gangbaren zilveren gelde hele of halve rijders of wigtige Hollandsche 

gerande ducaten aan handen van voornoemde rentheffer of hiertoe regthebbende zal moeten worden erlegt 

en gerestitueert. Ter precise nakominge van dit alles ende ter securiteit van den houder of houderen deser 

obligatie zo verbinden zij comparanten hiervoor hunne personen en goederen, gerede en ongerede 

goederen, gene uytgesondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk 

onderpand hun comparanten toebehorende plaatsjen in Harke gelegen met deselve omliggende 

landerijen. Ten eynde den rentheffer of zijn erfgenamen zig hier aan in val van wan of misbetalinge, zo 

wegens capitaal of interesse, ten allen tijden cost en schadeloos zullen kunnen of mogen verhalen. 

Renuntierende zij comparanten ten dien eynde van alle exceptien en privilegien regtens desen eenigsins 

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

rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mijn vergun der aarden den 19 mey 1774. 

 

Copya 

Ik A.J. Perizonius wegens Hoger Overigheid in der tijd verwalter rigter van Oormarsum doe cond en 

certificere kragt deses dat voor mij en assessoren P.O. Smeking en Lucas Grave Jan personelijk in den 

gerigte erschenen is de HWG Vrouwe Baronnesse de Tour geboren Baronnesse van Bellinkhave 

Vrouw tot den Bellinkhoff hofsteede in desen geassisteert met dr. J.J. Slaterus als haren ad hune actum 

verkoren en toegelaten momboir. Verklarende in de beste en bestendigste forma regtens te hebben 

geconstitueert en volmagtig gemaakt, zulx doende bij desen, haar Hoog Wel Geboren Ehe Heer den 

HWGG Heer D.C. Baron de Tour van Bellinkhof hofste. Ten eynde om mede in namen van de vrouwe 

constituent te verkopen alle zodane vaste goederen so van thinsen, tiendens, uytgangen hoe ook 

genaamt als zijn Hoog Wel Geb van de edele eerw. heeren van de kerk van St. Pieter te Utregt heeft 

aangekogt. Voorts de penningen van die verkofte of nog te verkoperen goederen te ontfangen, daarvoor te 

quiteren en daarvan aan de respective coperen landcedelijke cessie en overdragt te doen gelijk mede om 

op voormelde goederen penningen te negotieeren en deselve daarvoor of ook uyt welken anderen hoofden 

hij zulx nodig mogte oordelen, gerigtelijk te verhypothiseren of verbinden. En voorts ten dien opsigte te 

handelen ende alsodanige verklaringen te doen als de vrouw constituente selfs present zijnde zoude 

kunnen mogen of moeten doen. Belovende sulx alles van waarden te zullen houden onder verbant als na 

regten. Des ten oirconde heb ik verwalter rigter voornoemt desen gegeven onder mijn hand en zegel. 

Actum Ootmarsum den 13 maart 1773. 

Vidimus in judicio en geregistreert fol 20 ten prothocolle van verbanden der landgerigte Ootmarsum den 

28 april 1773. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Jalink en Hermannus Jalink persoonlijk 

gecompareert en erschenen is de HWG Heere Baron de Tour van Bellinkhof mede als gevolmagtigde 



van desselfs ehe gemalin de HWG Vrouwe Golda Catharina Elsebeen Everhardina Baronnesse van 

Bellinkhave Vrouw van Bellinkhof; welker volmagt op den 13 maart 1773 op hem heer comparant voor 

het lantgerigte van Ootmarsum is gepasseert en alhier in den gerigte gesien met het fidimus getekent, 

gelesen en van waarden erkent en alhier ten prothocolle van transporten deses gerigs folio 11 en 14 staat 

geregistreert. Verklarende in gevolge coopbrief in dato den 26 sepember 1771 ende ten prothocolle van 

transporten deses gerigs nr 8 fol 51, 52 en 53 geregistreert, dat hij heer comparanten als neffens desselfs 

ehevrouw door haar beyder ondertekening verkogt hebben, so als nog verkopen kragt deeses, aan Gerrit 

Wegereeft of Scholte en desselfs huysvrouw Janna Jalink haar verkoperen erve en goed genaamt 

Wieferink gelegen in den boerschap Harke kerspel en gerigte van Marculo en in diervoegen als zij 

HWG van de canoniequen en capitulans van de kerk van St. Pieter te Utregt heeft aangekogt en bij haar 

koperen en voorsaten is beseten. Edog met desen onderscheid dat zij heer en mevrouw verkoperen 

verklaren niet alleen te verkopen het voornoemde erve met alle zijne opstallingen en onderhorige 

landerijen, regten en geregtigheden zo als van ouds daarbij en aangehoort hebben, vrij van tienbaarheid 

uytgesondert eenige stukken landt waaruyt van ouds de tienden is getrokken door het Capittel van 

Deventer namentlijk een stuk agter op den kamp, het Kruystuk, het kleine Schotstuk en beyde Bokheegde 

en de kleine Lokbrey, maar ook daar en boven eenig hooyland als er gelegen is in het Stokkumerbroek en 

waarvan het jaarlijks door voornoemde koperen is betaalt voor hun als mede de tinsch van agtien 

penningen zo na het jaarlijks moet betaalt worden met vijf stuiver en zulx als van vrij en allodiaal zonder 

eenig beswaar van hofhorigheid omtrent haar personen en goederen. Waartoe en aan tot nog verbonden 

zijn geweest zo dat van na voortaan zij coperen en hare kinderen zij niet alleen mogen keeren en wenden 

naar het haar gelieft zonder eenige hoofddienstbaarheden hoe ook genaamt meer verbonden te zijn, maar 

dit ook ten dien opsigte met haar goederen mogten schalten en walten na haar lusten en welgevallen 

evenals vrije menschen geoorlooft soo voor haar personen als goederen. Waartegens zij coperen 

aannemen en belooven aan de heer verkoperen zijn ehe gemalinne voor dat alles te betalen een summa 

van twe duysent vijf hondert vijf en seventig gld, zegge f 2575. Waarvan den heer comparant bekent 

voldaan en betaalt te zijn, doende den heer verkoper, zo voor zig als namens desselfs ehevrouw krag deses 

van hetgeen voorschreven in optima juris forma landcedelijke cessie, transport en overdragt aan den coper 

voorn. ende zijn erven; kragt dese hij comparant en desselfs huisvrouw en verdere erven daarvan 

ontervende en den coper voornoemt met de zijne daar wederom aanervende. Met belofte om aan den 

inhoud der koopbrief so hier in de clausule conserens is te voldoen en deselve in alle zijnde delen te 

volgen en wijders dese erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijden te zullen staan wagten en 

wharen voor alle evictie op aanspraak en namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde heb 

ik rigter voornoemt dese neffens den heer comparant so voor zig als namens desselfs ehe huysvrouw 

eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 21 mey 1774. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Jalink en Hermannus Jalink persoonlijk 

gecompareert en erschenen zijn Garrit Wegereef of Scholte of Wijferink en desselfs huysvrouw Janna 

Jalink tutore marrito. De welke bekende en verklaarde wegens restante cooppenningen van het door haar 

gekogte erve en goed de Scholte of Wijferink in Harken gelegen, schoon daarvan wel op heden transport 

en overdragt is gedaan nog opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan de HWGG Heer dr Baron Dutour 

Heer van den Bellinkhof hofste nu van Espelo en onderhorige goederen Collonel ten dienste der 

Vereenigde Vaderland, een capitale summa van 1500 gld, segge vijftien hondert gld. Met belofte om dat 

capitaal te verrenten tegens 3 persent jaarlijks tot de respective aflosse toe. Welk ter wederzijde zal vrij 

staan zo die een half jaar voor den verschijnsdag worde aangekoft dog het welker verschijnsdag zal vallen 

op den eersten mey 1775 aanstaande en voor welke capitale summa en daarop verlopene interesse zij 

comparanten verbinden haar personen en goederen en in specie tot een gerigtelijk hypotheeq en 

onderpand stellen en mits desen verbinden het erve Wijferink met de hoge en lage landerijen, 

houdgewassen en alles wat daar thans nog onderhorig is en geweest except het hooylant in het 



Stokkumerbroek gelegen en waarvan door comparanten reeds overdragt is geweest teste prothocolle nr 8 

ten eynde de heer rentheffer en zijn erven in cas van misbetaling, zo van capitaal als interesse, zig daar aan 

ten allen tijden cost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende comparanten ten dien 

eynde van alle exceptien desen eenigsins contrarierende en vermits haar comparanten en voornoemde 

coperen coop vervoegen als door de heer verkoper aan haar is gedaan door den hofmeyer des hoves 

Espelo proces gememoreert word in het gene werkelijk regt voor de hoog adelijke vierschaar van het 

Twente. Zo begeerden zij voor alle onverhoopte daarvoor te lijden, costen, schaden en interessen 

behoorlijk securiteit en cousie te hebben ten eynde zig daar aan ende in val te kunnen verhalen. Zo is 

voorts voor den rigter en assessoren voorn. erschenen de HWGG Heer rentheffer voormelt poose en als 

volmagtiger van zijn ehegemalin luid acte van qualificatie reets ten prothocolle van transporten 

geregistreert. En verklaart in voorzijde qualiteit tot den coperen securiteit omtrent de voorn. acte tot een 

gerigtelijk onderpand te stellen het voorschreven door de coperen ten zijner profijte gevestigde capitaal. 

Zo preteerde bij desen en wel in diervoegen dat zo lange het verschil of de preteerde door den hofmeyer 

voornoemt op haar als coperen tegen den inhoud der cooper coopbrief door hem heer comparant aan haar 

gedaan en gegeven niet is gedecideert en afgedaan of zij daar om ten anders behoorlijk zijn gesecuriseert 

gemelde capitaal mits betaalende promptelijk. De interesse daarvoor zal blijven verhypoticeert en 

verbonden zonder dat daarvan door de heer en vrouw renthefferen of derselver erven eenige denuntiatie of 

opsage voor die tijd zal kunnen of mogen gedaan worden. Ten einde zij coperen of rentgeveren zig daar 

aan in cas van mis leverantie zullen kunnen en mogen verhalen. In waarheidt oirconde heb ik rigter 

voornoemt dese eigenhandig getekent en gesegelt gelijk die mede door de comparant ter wederzijden yder 

in zijn qualiteit is getekent en gesegelt. 

Actum den 21 mey 1774. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Nieuwenhuys en Roelof Fruink persoonlijk 

gecompareert en erschenen is Jan Harmen Snel van Marculo als gevolmagtigde van desselfs broeder 

Derk Hendrik Snel tot Deventer. Welker volmagt op den 11 maart 1772 op hem comparant voor 

Burgermeesteren, Schepenen en Raden der de stad Deventer is gepasseert op den 16 dito als hier in den 

gerigte gezien, gelezen en van waarden erkent. Kragt welker volmagt hij comparant bekend dat zijn 

voorschreven broeder na ontfangst van den eersten coopspenning ter summa van 89 gulden in optima 

juris forma heeft verkogt en nog verkoopt kragt deses een akkertjen gaardenlandt tans in gebruyk bij 

Jan Wolters aan en ten erflijken profijte van Garrit Jansen ten Brinke en erfgenamen. En voornoemde 

coper en erfgenamen daar weder aanervende en den comparant zijnen broeder en erfgenamen kragt deses 

daarvan ontervende. Met beloften om dese erfkoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen 

tijden te zullen staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak en namaning als erfcoops regt is. 

S.A.L. In waarheid oirconde heb ik rigter voornoemt dese neffens den comparant in zijn voorschreven 

qualiteit eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Nijenhuys mij vergun der aarden den 21 mey 1774. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waaren Gerrit Jan Beekman en dr. Joan Henrik Jalink 

personelijk gecompareert en erschenen zijn Jan Hobbelink en desselfs huisvrouw Geertjen Reinders 

marito tutore. Verklarende wegens ontfangen penningen en boekschulden als andersints aan de edele 

coopman Derk Hendrik Snell tot Deventer wonende en erven geregt en deugdelijk schuldig te zijn eene 

summa van hondert en vijftig caroli guldens, zegge f 150. Belovende deselve jaarlix te willen verrenten 

met vier diergelijke guldens van het honderd, dog den interesse binnen drie maanden na den verschijnsdag 

aan handen van den rentheffer binnen Deventer betalende sullende de rentgeveren kunnen volstaan met 

drie en een halve gulden van het honderd. Zullende het eerste jaar rente verschenen weezen op den 18 

juny 1775 en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Blijvende de opsage 

ten wederzijden gereserveert mits dezelve gedaan worde een half jaar voor den verschijnsdag. Als 



wanneer voorschr. capitaal met die dan ten agteren zijnde interesse aan handen van den rentheffer of 

derzelver erven binnen Deventer kost en schadeloos zal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor 

welke summa en daarop te verlopene interessen zij comparanten verbinden hunne personen, gerede en 

ongerede goederen geene van dien uitgesonderd en stellen tot een speciaal gerigtelijk hypotheecq en 

onderpand bij deezen haar eygendoemelijke huis en hof en grond daar het huis op staat in Marculo 

staande en gelegen waar aan de rentheffer of derselver erven in cas van misbetalinge, zoo wegens capitaal 

als interesse, zig ten allen tijden kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende zij 

comparanten ten dien einde van alle exceptien dezen eenigsints contrarierende en in specie van de 

exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verw. rigter voornoemt dese neffens 

Gerrit ten Zijthof als door comparanten gequalificeert zijnde om voor haar te tekenen en te zegelen, 

getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 18 juny 1774. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Roelof Fruink en Hendrik Nieuwenhuys persoonlijk 

gecompareert en erschenen is Lammert Overbeek en desselfs huysvrouw Hendrikjen Hesselink tutore 

marrito. Bekennende en verklarende wegens opgenomen en bij haar comparanten te dank ontfangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan den weledelen gestr heer Hendrik Willem 

Dumbar burg. der stad Deventer en desselfs eheliefste vrouwe Maria Elisabet Dapper en erven een 

capitale summa groot 700 gld, hersegge seven hondert gld. Waarvan het eerste jaar interesse zal 

verschenen zijn den 14 july 1775. Belovende dit capitaal jaarlijks en dus alle jaren te zullen en willen 

verrenten met en tegens f 3-10 van yder hondert in het jaar; egter met desen verstande dat wanneer zij 

rentgeveren dese beloofde interesse binnen de 8 weken na den verschijnsdag betalen als dan kunnen 

volstaan met de betaling van 3 gld van yder hondert. Het welk zal continueren van jaar tot jaar tot de 

dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wederzijden gereserveert is en blijft mits de opsage of loskonde 

geschiede en gedaan worde een half jaar voor yder jaarlijkschen verschijnsdag. Na welker gedane 

behoorlijke opsage dit capitaal en daarop ten agteren zijnde interesse op den eerst daar aan volgende 

verschijnsdag in een onverdeelde summa in gangbaren silveren gelde en geen minder specie dan seste 

halven of hele en halve rijders of gerande ducaten aan handen van den heere ofte vrouwe renthefferen of 

hunne erven zal moeten worden erlegt en gerestitueert. Ter precise nakoming van hetgeen voorschreven 

en ter securiteit van het voornoemde renthefferen of houder deser vestenisse. Soo verbinden zij 

comparanten hunne personen en goederen, gerede en ongerede goederen gene uytgezondert. Gevende en 

stellende tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk onderpand hun comparanten eigendoemelijk en 

toebehoorende hierna genoemde vaste goederen: eerstelijk huys en hof in de boerschap Stokkum 

gelegen, ten 2. een stuk land groot 2 schepel tussen het land van Voorders en Lubberts, ten 3. een stuk 

groot 1 schepel tussen het land van Gelkink en het kerkenland, ten 4. een stuk groot 2 schepel tussen 

Schottink en Grevink haar landerijen gelegen alles in den Stokkummer esch. Aan welker voorschreven 

verhypoticeerde en gerigtelijke verbondene vaste goederen voornoemde renthefferen of hiertoe 

regthebbende zig, zo wegens capitaal als interessen, ten allen tijden cost en schadeloos zullen kunnen en 

mogen verhalen. Renuntieerende zij comparanten ten dien eynde van alle exceptien en privilegien regtens 

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

oirconde heb ik rigter voornoemd dese neffens de comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en 

gesegelt. 

Actum Nijenhuys mij vergun der aarden den 4 july 1774. 

 

Wij Jacob Jan des Heyligen Roomschen Rijks Ridder en Grave van Wassenaar Baenderheer van 

ende tot Wassenaar en Zuytwijk Vrijheer van Obdam Hensbroek Spierdijk en Wogmeer en der 

Vrijheerlijkheid Lage Heere tot Weldam en Olijdam beschreven in de order van de Ridderschap en 

Edelen van Holland en wegens dezelve gecommitteerde Raad ter Admiraliteit op Mese Baillum en 

Dijkgraaf van Rhijnland Raad en Ontfanger Generaal der Beede van Braband Meyerije van Bosch 



etc etc. Certificere en verklarende hier mede specialijk te qualificeren en volmagtig te maaken, gelijk 

doende mits deze, den ed. Hendrik Zegers onzen Rigter en Ontfanger der Heerlijkheid Lage en onsen 

Rentmeester des huyses Weldam ten einde om uit onzen name en van onzent wegen te erschijnen voor den 

Gerigte van Kedingen en aldaar wegens sekere genegotieerde capitale summa ad twaalf duysend caroli 

gld a 3 percent sodanige gerigtelijke obligatie te passeren, desweegens ter mijnen lasten ten behoeve van 

de Heeren Jan en Herman ten Caate Gerritszoonen en Hendrik ten Caate senior en Hendrik ten 

Caate junior in hunne respective qualiteit als administrerende mombaaren en voogden der onmondige 

persoonen met naame Hendrik en Tomas ten Caate tot Almeloo wegens de erven Groot en Kleyn 

Wannink, Oelbrink en Hoevink alle in de buurschap Stokkem kennelijk gelegen versettinge, vestenisse 

off verband te doen immers soo en in diervoegen als desweegens tussen ons is geconvenieert geworden. 

Voorts daar omtrent alles verder te doen en te verrigten wat nae vereysch van zaaken en omstandigheden 

mogte worden gerequireert en aldaar present zijnde selfs soude kunnen moeten en mogen doen; met 

verdere belofte van al het reeds gehandeld, als nog te verrigten en in deesen te sullen approbeeren, 

goedkeuren en schadeloos houden. Des ten waaren oirconde heb ik deesen eygenhandig geteekend en met 

mijn aangebooren waapen doen bekragtigen. 

Actum 's Hage 7 juny 1774. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waaren de heeren mr. J.C. Pothoff en C. Soeters personelijk 

gecompareert en erschenen is den weledelen heer Hendrik Zegers rigter en ontfanger der heerlijkheid 

Lage en rentmr. van den huyse Weldam in qualiteit als volmagtiger van sijn Execellentie den Heere 

Jacob Jan des Heyligen RoomscheRijks Ridder en Grave van Wassenaar Baenderheer van ende tot 

Wassenaar en Zuytwijk Vrijheer van Obdam Hensbroek Spierdijk en wegens en der vrije Heerlijkheid 

Lage Heere tot Weldam en Olijdam beschreven in de order van de Ridderschap en Edelen van Holland en 

wegen deselve gecommitteerde Raad ter Admiraliteit op Maze Baillum en Dijkgraaf van Rhijnland Raad 

en Ontfanger Generaal der Beede van Braband Meyerije van Bosch etc.; ingevolge volmagt voor Hoog 

gemelde Heer op den heer comparant in dato den 7 deezer maand juny te Hage ad hune actum debite 

onder eigen hand en zegel gepasseert, dezelve gesien, gelezen en ten prothocolle van transporten en 

vestenissen dezes gerigts geregistreert. Uit kragt van welke hij heer comparant verklaarde dat gemelde zijn 

Hooge Heer Principaal wegens sekere genegotieerde en ontfangen penningen opregt en deugdelijk 

verschuldigt is een capitale summa van f 12000 caroli guldens, segge twaalf duizend caroly guldens, 

aan de heeren Jan en Harmen ten Caate Gerritszoonen en Hendrik ten Caate senior en Hendrik ten 

Caate junior in hunne respective qualiteiten als administratie van de mombaaren en voogden der 

onmondige personen met name Hendrik en Tomas ten Cate tot Almelo. Belovende den heer comparant in 

voorschr. qualiteit dat gemelde capitaal door zijn Hooge Heer Principaal jaarlijks zal worden verrentet 

tegens drie gulden van ieder honderd; dog later als twee maanden na den verschijnsdag betalende zal den 

interesse van ieder hondert moeten voldaan worden met 3 eenvierde percent. Zullende het eerste jaar 

interesse verschenen weesen op den 1 juny 1775 en zo vervolgens van jaar tot jaar tot de effective aflosse 

toe; dog de aflosse van gemelde capitaal sal egter telkens kunnen geschieden en verminderd mogen 

worden met vier duysend guldens. Blijvende de opzage ten wederzijden gereserveert mits daarvan een half 

jaar voor den verschijnsdag worde aangekondigt. Als wanneer voorschr. capitaal met die als dan ten 

agteren zijnde interesse aan handen van de renthefferen in hunne qualiteit kost en schadeloos zal moeten 

worden gerestitueert en erlegt. Voor welke capitaale summa en daarop te verlopenen interessen hij heer 

comparant verbind en tot een speciaal hypotheecq en onderpand steld de erven Groot en Klein 

Wannink, Oelbrink en Hoevink alle in de buurschap Stokkum dezes gerigts kennelijk gelegen. Waar aan 

de renthefferen in hunne qualiteiten zig, zoo wegens capitaal als interessen, ten allen tijden cost en 

schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende hij heer comparant predicta qualitate bij 

dezen 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 hebbe ik verwalter. rigter voorn. dese 

neffens den heer comparant predicta qualitate eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 9 july 1774. 



Ik Cornelis Soeters weegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter rigter van Kedingen doe condt 

en certificere cragt deeses dat voor mij en keurgenoten welke waren burgermeester H. Seemsmaaker en 

Gerrit Jan Beugink gecompareert en erschenen sijn burgmr. D.H. van Assen weduweman van wijlen 

Aleida Knape, burgmr. G.J.H. Weerman als in huwelijk gehad hebbende Helena Knape, pr. B.J. 

Knape en desselfs huisvrouw Femia Elikman, Hendricus Slaterus en desselfs huisvrouw Sara 

Knape, de vrouwens met hun respective ehemans geassisteert; voorts dr. J.C. Pothof in qualiteid als 

volmagtiger van de koopman Michiel Nijenhuis als in huwelijk hebbende Arnoldina Isabella Elisabet 

Knape, de eersten voor sig selfs en de laasten als erfgenamen van haare suster en moey Aleida Knape. 

Bovengemelde bekennende gesamentlijk in een steevigen en onwederroepelijke erfkoop verkogt te 

hebben, soo als sij comparanten als nog vercoopen cragt deses, voor eenen summa van f 1000, hersegge 

duisent guldens, ad 21 stuiver het stuk aan en ten erflijken profite van Gerhardina van Assen weduwe 

van wijlen de gemeensman G. Weerman en derselver erfgenamen haar comparanten eigendoemelijke en 

toebehoorende plaatsjen het Barlo genaamt in het Elsenerbroek onder het weledele gerigte van 

Kedingen gelegen. Bekennende sij comparanten van den laatsten met de eersten koopspenning ter summa 

als bovengemelt voldaan en betaalt te sijn en daar voor bij deesen te quiteren en te doen quiteeren en voor 

de goede betalinge bedanken en van het verkogte goet en parseel kragt deses in optima juris forma te doen 

landsceedelijke cessie, transport, overdragt en overgaave. De comparanten haar en haare erfgenaamen 

deesen daar van ontervende ende de kooperse voornoempt met haare erfgenamen in haare plaatsen daar 

weeder aanervende. Met belofte om deese erfkoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen 

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

S.A.L. In waarheids oirkonde heb ik gesubstitueerde verwalter rigter voornoemt dese neffens de 

comparanten yder in sijn qualiteid eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 18 july 1774. 

 

Ik Cornelis Soeters weegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter rigter van Kedingen doe condt 

en certificere cragt deeses dat voor mij en keurgenoten welke waren dr. J.H. Jalink en C.W. Bakker 

personelijk gecompareert en erschenen is H. Jalink verwalter rigter van Kedingen ende desselfs 

huisvrouw Catharina Bruyns marrito tuttore. Bekennende en verklarende na ontfangs van den laasten 

met den eersten coopspenning ter somma van f 70, segge 70 gulden, in eenen stevigen en 

onwederroepelijken erfkoop verkogt te hebben aan Eschken Wissink en desselfs huisvrouw Grietjen 

Pleg haar comparanten eigendoemelijke en toebehorende bouland grood ongeveer een mudde met de 

rogge daarop staande gelegen aan den Harckerbarg naast de Scheper zijn land. Doende kragt deses van 

dit verkogte parseel aan den voorn. cooper en erven landtcedelijke cessie, transport, overdragt en 

overgave. De comparanten haar ende haare erfgenamen bij desen daarvan ontervende ende den voorn. 

cooper met de zijne in hunne plaats daar weder aanervende. Met belofte om dese erfkoop, cessie, 

transport, overdragt en overgave ten allen tijden te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op 

aanspraak en namaninge als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirkonde hebbe ik gesubstitueerde 

verwalter rigter voornoempt dese neffens de comparant eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 27 augustus 1774. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waaren Gerrit Jan Bruggink en Jan ten Donkelaar personelijk 

gecompareert en erschenen is burgmr. D.H. van Assen. Bekennende en verklarende hoe dat wijlen 

desselfs huisvrouw Aleida Knape aan hem comparant gedurend desselfs leefted de tugt en vrugt 

gebruik van haar naagelatene goederen heeft gemaakt en also wijlen Sara Aleida Weerman in leven 

huisvrouw van H. Leferink secretaris der stad Delden als erfgenaam van haar overleden moeder Helena 

Knape uit die nalatenschap van comparant wijlen huisvrouw aan een portie mede was competerende die 

derhalven soo steld den comparant tot securiteit van gemelde H. Leeferink, soo voor hemselven en als 

vader en wettige voogd van sijn minderjarige dogtertjen Helena Leferink, als erfgenaam van sijne wijlen 

overleden moeder Sara Aleida Weerman tot een speciaal gerigtelijk hypotheeq en onderpand soodane 

gerigtelijke verzegelinge of versettinge groot duisent caroli guldens als den comparant op heden van 



juffr. Gerhardina van Assen wedu wijlen Gerrit Weerman, zoo voor haar selven en als moeder en wettige 

voogdesse haarer minderjarige kinderen, in het plaasjen den Barlo genaamt in het Elsenerbroek 

gelegen gevestigt ende verkregen heeft, waar aan gemelde H. Leferink prose et pred. qualitate na dooden 

van den comparant zig wegens voor gemelde erfportien ten allen tijden kost en schadeloos zal kunnen en 

moogen verhaalen. Renuntierende den comparant wijders van alle exceptien geene uitgesondert dese 

eenigsins contrarierende. S.A.L. In waarheids oirkonde hebbe ik verwalter rigter voornoemd dese neffens 

den comparant eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 29 aug. 1774. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waaren Gerrit Jan Bruggink en Jan ten Donkelaar personelijk 

gecompareert en erschenen is juffrouw Gerhardina van Assen weduw wijlen Gerrit Weerman, soo 

voor haar selfs en als moeder en wettige voogdesse van haar minderjarige kinderen, in desen geassisteert 

met Jan ten Thije als mombaar. Bekennende ende verklaarende aan haren oom burgmr. D.H. van Assen 

opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale somma groot f 1000, hersegge duisent gld. 

Belovende dit voorschr. capitaal, waarvan het eerste jaar interesse verschenen sal sijn den 29 aug. 1775, 

jaarlijks en alle jaren te sullen en willen verrenten met en tegens drie gulden van yder hondert. Welker 

beloofde interessen sal moeten worden betaalt van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. 

Blijvende de opsage ter wedersijden gereserveert mids de selve een half jaar voor de jaarlijkse 

verschijnsdag gedaan worde. Naar welker gedane behoorlijke opzage dit voorschr. capitaal en die ten 

agteren zijnde interessen op den eerst daar aan volgende verschijnsdag aan handen van den voorn. 

rentheffer ofte sijne erven in goeden gankbaren Hollandschen gelde sal moeten worden erlegt en 

gerestitueert. Waar voor sijn comparant prose et predicte qualitate verbinden haar persoon en goederen, 

gerede en ongerede, geen uitgesondert. Gevende en stellende tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk 

onderpand het plaatsjen genaamt den Barlo gelegen in het Elsenerbroek en door haar comparante en 

wijlen eheman Gerrit Weerman aangekogt van burgmr. D.H. van Assen weduwman van wijlen Aleida 

Knape en G.J.H. Weerman weduwenaar van wijlen Helena Knape, van B.J. Knape ende desselfs 

huisvrouw Femia Elikman, Hendricus Slaterus en desselfs huisvrouw Sara Knape en den coopman 

Michiel Nijenhuis als in heuwelijk hebbende Arnoldina Isabella Elisabet Knape. Welke alle daarvan op 

den 18 july deses jaars 1774 voor den edelen landsgerigte van Kedingen aan haar comparante behoorlijke 

cessie en overdragt daarvan hebben gedaan teste prothocolle nr 9 folio 64. Ten einde den voorn. rentheffer 

ofte sijne erven sig hier aan, soo wegens capitaal als interessen, ten allen tijden kost en schadeloos sal 

kunnen en mogen verhalen. Renuncieerende sij comparante pose en in voorschr. qualiteit ten dien einde 

van alle exceptien en privilegien regtens desen enigsins contrarierende ende in specie van de exceptie van 

ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirkonde hebbe ik verwalter rigter voorn. dese neffens de 

comparante soo voor haar selven en als moeder en wettige voogdesse van haar minderjarige kinderen, als 

meede de mombaar voorn., eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 29 augustus 1774. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Roelof Fruink en Jan de Ravenshorst personelijk 

gecompareert en erschenen en erscheenen zijn Toenys Tijman (Kloeken) en Derkje Tijman eheluiden. 

Bekennen wegens opgenomene en bij haar comparanten te danke ontfangene penningen opregt en 

deugdelijk schuldig te sijn aan mevrouw H.G. van Doornink wed. van wijlen den heer scholtus Jan 

Jordens of erven een capitale summa van twee duisend gld ad 20 st het stuk, hersegge f 2000 gld. Met 

belofte om deselve jaarlijks en dus alle jaren te verrenten met vier gulden van elke hondert, dog de rente 

binnen drie maanden na de verschijnsdag betaalt wordende met drie en een halve gld in het jaar. En sal het 

eerste jaar verschenen zijn den 31 augustus 1775 en dese beloofde interessen jaarlijks moeten betaalt 

worden binnen Deventer aan mevrouw renthefferse tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Blijvende die 

restitutien aan wedersijden gereserveert mids de opsage daarvan gedaan worde drie maanden voor de 



jaarlijkse verschijnsdag. Na welker gedane opzage voorschreven capitaal en interesse op den eerst daar 

aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in goeden groven gangbaren silver gelde of heele 

of halve gouden rijders aan handen van mevrouw renthefferse of erven binnen Deventer kost en 

schadeloos sal moeten worden erlegt en gerestitueerd. Voor welker een en ander ter preciese nacominge 

van dit alles sij comparanten, ter securiteit van voornoemde mevrouw renthefferse en erven, verbinden 

hare personen en goederen, gerede en ongerede goederen, geene uitgesondert en gevende en stellende tot 

een speciaal hypotheeq en gerigtelijk onderpand ten eerst haar eigendoemelijke aangekogte huis en 

hof ofte gaarden soo als van haar word bewoont en in gebruik is met desselfs regt en geregtigheit, ten 

tweden een stuk land groot ongeveer drie mudden gesaay en nog een stuk land samen agt schepel gezaay 

gelegen naast malkanderen en aan de ene seide naar de gemeene weg en aan de andere seide langes Brink 

lant in den Noort esch, ten derden den Braam akker sijnde agt schepel gesaai in den Oort esch aan de eene 

seide bij langs de weduw van wijlen Hendrik Snel en aan de andere seide de erven van Jan Volkerink, ten 

vierden den Winter camp sijnde agt schepel gesaay aan de eene seide langes Ziggink en Derk Ovink en 

aan de andere zeide Jan Leeferink (=Leuvelink) en Derk Rijtmans lant, ten vijfden een stuk land sijnde 

drie schepel gesaay ook in de Oort esch aan de ene seide langes Jan Stegemans land en aan de andere 

seide eindelijk aan de stege, ten zesden de hooy maate sijnde ses dagwerk aan de eende seide langes 

Lammertink maat en aan de andere seide bij langes Loenink; dit alles liggende bij Marculo in desen 

gerigte van Kedingen. Ten einde voornoemde mevrouw renthefferse of erfgenamen sig aan alle desen 

voorn. parceelen, soo wegens voorschr. capitaal als interessen, ten allen tijden kost en schadeloos sal 

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

privilegien regtens desen enigsins contrarierende en in specie van die exceptie van ongetelden gelde. 

S.A.L. In oirkonde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent, 

gehandmerkt en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 31 august 1774. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waaren Cornelis Soeters en Gerrit Jan Beekman personelijk 

gecompareert en erschenen is Tobias van Ommen voordragende dat desselfs zoon Lammert Jan van 

Ommen van den comparant wegens sijns moeders goed te pretenderen en te eyschen heeft eene 

summa van f 1000, hersegge duisend gulden. Zoo den comparant te rade geworden om aan zijn voorn. 

zoon Lammert Jan van Ommen ter securiteit van denselven daarvoor te verbinden, gelijk den selven in 

optima juris forma ter profite van zijn voorn. zoon daar voor verbind, het agste part van het sogenaamde 

Stoevelaarsbroek en zal hij Lammert Jan van Ommen jaarlix en alle jaar voor interesse van dese duisend 

gulden genieten en profiteren de opkomsten van gemelde agste part van het zogenaamde Stoevelaarsbroek 

tot dat voorschr. capitaal. Waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen zijn heden over een jaar en aan 

hem Lammert Jan van Ommen of erfgenamen worden voldaan en betaalt. Blijvende de opsage ten 

wederzijden gereserveert mits deselve een half jaar voor den jaarlixen verschijnsdag gedaan worde. Na 

welke gedane opsage voorschr. capitaal in goeden gangbaren gelde aan hem Lammert Jan van Ommen of 

erfgenamen op den eerst daar aanvolgenden verschijnsdag sal moeten worden voldaan en betaalt. 

Renuncierende den comparant ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens dezen eenigzints 

contrarierende. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verw. rigter voorn. dese neffens den comparant 

eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 2 sept. 1774. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren proc. J.B. Auffemorth en Hendrik Jalink personelijk 

gecompareert en erschenen zijn de HWG Heer Joan Henrik van der Wijck en desselfs eheliefste 

vrouw Maria Brouwer marito tutore Heer en Vrouw van Stoevelaar. Verklarende wegens opgenomene 

en bij haar HWG te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen een capitale 

summa groot drie duisend gulden, segge f 3000 aan de heer Gerrit Coster Egbzoon en vrouw Judith 



Coster tot Almelo wonende. Welke somma zij heer en vrouw aannemen jaarlix en alle jaar te zullen en 

willen verrenten tegen 4 percento, dog binnen drie maanden nae den verschijnsdag betalende zullen 

kunnen en mogen voldoen met 3 en een half percento. Waarvan het eerste jaar interesse zal erschenen 

wezen den 3 sept. 1775 en zoo continueren van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Die ten 

wederzijden gereserveert blijft mits de opsage daar van gedaan worde een half jaar voor den jaarlixen 

verschijnsdag. Na welke gedane opsage voorschr. somma met die als dan ten agteren zijnde interesse in 

goeden gangbaren gelde aan handen van de renthefferen of derselver erven kost en schadeloos zullen 

moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale somma met die daarop te verlopene 

interessen den heer en vrouw comparanten verbinden hunne personen en goederen en stellende daar voor 

tot een reeel hypotheecq en onderpand haar heer en vrouw comparanten eigendoemelijke erve en 

goed het Plasmans genaamt in de boerschap Markelo in deses gerigts Kedingen kennelijk gelegen. Ten 

einde de renthefferen of derselver erven haar daar aan ten allen tijden, zoo wegens capitaal als interesse, 

kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende zij heer en vrouw comparanten ten 

dien einde van alle exceptien en privilegien regtens dezen eenigzints contrarierende ende in specie die van 

ongetelden gelde. S.A.L In waarheids oirconde hebbe ik rigter voorn. deese neffens de heer en vrouw 

comparanten eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum op de huise Stoevelaar den 4 september 1774. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Gerrit Jan Cornegoor en Hendrik Nieuwenhuys 

personelijk gecompareert en erschenen sijn Hendrik ter Welle nu Hendrik Bungeler ende desselfs 

huysvrouw Hendrikje Bungelers tutore marrito. De welke bekennen en verklaarden van wegens 

opgenomene en bij haar comparanten te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn 

aan mevrouw M.G. van Doornink weduwe Jordens een capitale summa groot hondert gulden, 

hersegge 100 gld. Van welker capitaal het eerste jaar interessen zal verschenen zijn op Jacobi des 

aanstaande jaars 1775. Belovende voorschreven summa jaarlijks en alle jaaren, tot de dadelijke restitutie 

en aflosse toe die aan wederzijde gereserveert word is en blijft mits de opsage daarvan geschiede en 

gedaan worde een half jaar voor den verschijnsdag, te zullen of willen verrenten met en tegens drie gulden 

en 10 st van ieder hondert; edog op de verschijnsdag betalende te zullen en willen verrenten met en tegens 

zullende als dan kunnen volstaan met drie gld en 5 st. De opsage als hier voor gemeld dus geschied zijnde 

sal dit capitaal met de daarop ten agteren zijnde interessen op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in 

een onverdeelde somma in goeden gangbaren gelde aan handen van vrouw renthefferse ofte hunne erven 

worden erlegt en gerestitueert. Waarvoor zij comparanten verbinden hunne personen en goederen, gerede 

en ongerede goederen, gene uitgesondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk 

onderpand hunne comparanten eigendoemelijke en toebehoorende huys en hoff gelegen in de 

boerschap Stokkum agter aan de Koekkoek. Ten eynde voorn. vrouw renthefferse of erven zig hier aan 

bij misbetaling, zo wegens capitaal als verlopene interessen, ten allen tijden cost en schadeloos sal kunnen 

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

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

waarheids oirconde heb ik rigter voorn. dese neffens comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en 

gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 10 october 1774. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Jalink en Harmanus Jalink personelijk 

gecompareert en erschenen is Gerrit Jan Reeff ende desselfs huisvrouw Johanna Keysers tutore 

marrito. Bekennende en verklarende van wegens opgenomene ende bij haar comparanten te dank 

ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan de weduwe Hendrikjen Lohuys en 

desselfs erfgenamen een capitale summa groot 240 gld, segge twe hondert en veertig gulden. Belovende 



dese voorschreven summa, waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen zijn op Martini 1775, jaarlijks 

en dus alle jaaren te zullen en willen verrenten met en tegens 4 gld van ieder hondert in het jaar. Welk zal 

continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wederzijden gereserveert is 

en blijft mits de opsage daarvan geschiede en gedaan worde een half jaar voor den jaarlijksen 

verschijnsdag. Na welker gedane behoorlijke opsage dit voorschreven capitaal ende daarop ten agteren 

zijnde interessen op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde somma en alhier 

gangbaren gouden of zilveren gelde aan handen van de voormelde renthefferse ofte hunnen erven zal 

moeten worden erlegt en gerestitueerd. Waar voor de comparanten en rentgeveren in desen, ter securiteit 

van de voornoemde renthefferse en hunne erven, verbinden hunne personen en goederen, gerede en 

ongerede goederen, gene uytgezondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk 

onderpand hun comparanten eigendoemelijke en toebehorende goed het plaatsjen Kiefhorst 

genaamt in het Elsenerbroek in zijn bekende bepaling gelegen. Ten eynde de renthefferse ofte hunnen 

erven zig hier aan, zo wegens capitaal als verschuldigde interesse, ten allen tijden cost en schadeloos 

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

privilegien regtens desen enigsins contrarierende ende in specie de exeptie van ongetelde gelde. S.A.L. In 

waarheids oirconde heb ik rigter voorn. dese neffens de comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 29 october 1774. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Jalink en Harmanus Jalink personelijk 

gecompareert en erschenen is Gerrit Jan Reef ende desselfs huisvrouw Johanna Keisers tutore marrito. 

Bekennende en verklarende van wegens opgenomene ende bij haar comparanten te dank ontfangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Jannes Wolters (Wooldrink) en erfgenamen een 

capitale summa groot 255 caroly guldens, segge twe hondert vijf en vijftig caroly guldens. Belovende 

des voorschreven summa, waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen zijn op den 1 mey 1775, 

jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en willen verrenten met en tegens 3 gulden van ieder hondert in het 

jaar. Het welke zal continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan 

wederzijden gereserveert is en blijft mits de opsage daarvan gedaan worde een half jaar voor ieder 

jaarlijksen verschijnsdag. Naa welker gedane behoorlijke opsage dit voorschreven capitaal en de daarop 

ten agteren zijnde interesse op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in 

alhier goeden goeden gangbaren gouden of zilveren gelde aan handen van de voorn. rentheffer ofte zijne 

erven zal moeten worden erlegt en gerestitueert. Waarvoor de comparanten en rentgeveren in desen, ter 

securiteyt van den voornoemden rentheffer en erven, verbinden hunne personen en goederen, gerede en 

ongerede goederen, geene uytgesondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk 

onderpand hun comparanten eigendoemelijk en toebehorende groenland gelegen agter Scholen 

gaarden en aan de Lokerdijk. Ten eynde de rentheffer voorn. ofte zijne erven zig hier aan, zo wegens 

capitaal als verschuldigde interesse, ten allen tijden cost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. 

Renuntierende zij comparanten ten dien eynde van alle exeptien en privilegien regtens desen enigsins 

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

voorn. dese neffens de comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 29 october 1774. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waaren burgmr. J.R. Jansen en Derk Warnink personelijk 

gecompareert en erschenen zijn Derk Lusmans alias Boomkamp en huysvrouw Johanna Lubbers 

tutore marito te Rijssen wonende. Bekennende na ontfangst van den laasten met den eersten koopspenning 

ter summa van honderd en vijftig guldens, hersegge f 150, in eenen stevigen en onwederroepelijken 

erfkoop verkogt te hebben, zoo als nog verkopen kragt deses, aan en ten erflijken profite van Jan 

Brinkmans en erven hun comparanten eigendoemelijke en toebehorende stuk landt leggende in den 

zoogenaamden Wissinkkamp tussen de landen van Volkerink en Jan Brinkmans groot ongeveer twee 



schepel. Van welker verkogte perceel sij comparanten kragt dezes aan den voornoemden coper en erven 

doen landcedelijke cessie, transport en overdragt. Haar en haar erfgenamen bij dezen daarvan ontervende 

en den voornoemden coper met de zijne in hunne plaats daar weder aanervende. Met belofte om deeze 

erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijden te zullen staan wagten en wharen voor alle evictie 

op aanspraak en namaning als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter 

voornoemt dese neffens de comparanten eigenhandig getekent, gehandmerkt en gezegelt. 

Actum Rijssen den 9 nov. 1774. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waaren dr. Joan Henrik Jalink en Cornelis Soeters personelijk 

gecompareert en erschenen zijn Gerrit Leuvelink en desselfs huisvrouw Aaltjen Kuypers marito tutore. 

Welke bekennen en verklaren voor eene somma van f 335, herzegge drie honderd vijf en dertig gulden, 

aan Adolph Kwack en desselfs huisvrouw Heiltjen Hendriks Beumer en desselfs erfgenamen tot 

Marculo wonende verkogt te hebben, zoo als doen kragt dezes, haar comparanten eigendoemelijke 

kampjen lant de Striks kampjes genaamt so als dezelve in de Koekoek tussen de landen van H. 

Sligman, Klaas Brinkers en de wed. Montenij kennelijk in haar bepalinge gelegen; zijnde vrij en allodiaal 

zonder eenig beswaar hoe ook genaamt als de boerschapslasten. Verklarende zij comparanten van de volle 

cooppenningen ten danke voldaan en betaalt te wezen; doende derhalven de comparanten bij dezen 

quitantie passeren alsmede aan de coperen voorn. en erven in optima juris forma van gemelde kampjen 

land de Striks kampjes genaamt cessie, transport ende overdragt. Comparanten haar en hunne erfgenamen 

daarvan ontervende en de coperen en derselver erfgenamen daar wederom aanervende bij dezen. Met 

beloften om dezen erfkoop ten allen tijde te zullen staan wagten ende waeren voor alle evictie op en 

aanspraak als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voorn. dese neffens 

de comparanten eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 5 januar 1775. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waaren dr. Joan Henrik Jalink en Cornelis Soeters personelijk 

gecompareert en erschenen zijn Adolph Kwack en desselfs huisvrouw Heiltjen Hendriks Beumer 

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

comparanten te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wezen aan den weled. 

gestr. heer en mr. Jacob Jan Fockink burgermr. der stad Deventer en desselfs ehevrouw Anna 

Elisabeth IJssel en erfgenamen eene capitale summa van f 1500, hersegge duisend en vijf honderd car. 

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

drie diergelijke guldens van ieder honderd, waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen weezen 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 den jaarlixen 

verschijnsdag. Na welke gedane en behoorlijke opsage voorschr. capitaal met die als dan ten agteren 

zijnde interesse in een onverdeelde summa in goeden gangbaren gelde aan handen van de heere 

voornoemde rentheffer of erfgenamen zal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale 

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

goederen, geen uitgezondert en stellende daarvoor tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand 

hun comparanten eigendoemelijk en toebehorende huis en hof in Marculo staande en gelegen tussen 

de behuisinge van Jan Rensink en de wed. ten Bos; alsmede het kampjen land de Striks kampjes genaamt 

in den Koekkoek gelegen tussen de landen van H. Sligman, Klaas Brinkers en de wed. Monteny zoo en 

diervoegen als zij comparanten genoemde kampjen land van Gerrit Leuvelink en vrouw Aaltjen Kuipers 

hebben aangekogt. Ten einde de heere en vrouw renthefferen of hun erfgenamen haar daar aan in cas van 

misbetalinge, zoo wegens capitaal als interesse, ten allen tijde kost en schadeloos zulen kunnen en mogen 

verhalen. Renuncierende zij comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens dezen 

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

verwalter rigter voorn. deze neffens comparanten eigenhandig getekent en gezegelt. 



Actum Goor den 5 jann. 1775. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waaren dr. Joan Hendrik Jalink en Gerrit Jan Beekman 

personelijk gecompareert en erschenen zijn Helle Jan (Vrielink) en desselfs huisvrouw Helle Aeltje 

(Worsink) marrito tutore in Harke wonende. De welke bekenden en verklarende wegens opgenomen en bij 

haar ten danke ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan juffrouw Marria 

Catrina Pagenstecher en erfgenamen een capitale summa van f 300, hersegge drie hondert caroly gld 

ad 21 st het stuk. Met belofte om dit capitaal jaarlyx en alle jaren te zullen en willen verrenten met drie 

diergelijke gld en 5 stuiver van ieder hondert, waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen wesen 

heden over een jaar en zo vervolgens van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten 

wedersijden gereserveert is en blijft mits de opsage daarvan gedaan worde een half jaar voor den 

jaarlijksen verschijnsdag. Na welker gedane behoorlijke opsage voorn. capitaal met de als dan ten agteren 

zijnde interesse op den eerstvolgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in goeden gangbaren gelde 

aan handen van juffrouw renthefferse of derselver erfgenamen zal moeten worden gerestitueert ende 

erlegt. Voor welke capitale summa ende daarop te verlopen interesse sij comparanten verbinden hunne 

personen, gerede en ongerede goederen geen uitgesondert en stellende daarvoor specialijk tot een 

gerigtelijk hypotheeq en onderpand haar comparanten eigendoemelijk en toebehorende plaatsjen de 

Helle genaamt in de boerschap Harke in desen gerigte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten eynde de 

juffrouw renthefferse of hunne erfgenamen haar daar aan in cas van misbetalinge, zo wegens capitaal als 

interesse, ten allen tijden cost en schadeloos zal kunnen en mogen verhalen. Renuncierende zij 

comparanten ten dien eynde van alle exceptien en privilegien regtens desen enigsins contrarierende ende 

in specie die van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter voornoemd dese 

neffens burgemeester Jan Menger als zijnde van comparanten in judicio daartoe gequalificeert om voor 

haar te tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 17 jann. 1775. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Nieuwenhuys en Roelof Fruink personelijk 

gecompareert en erschenen is Jan Harmen Snel van Marculo namens zijn broeder Derk Hendrik Snel 

bakker tot Deventer woonagtig, als zijnde in desen wel edelen gerigte bekend, als gevolmagtigde van 

zijn broeder voorschr. De welke in dese zijne voorschr. qualiteit bekende ende verklaarde dat zijnen 

broeder voorn. in optima juris forma hadde verkogt, zo als nog verkoopt kragt deses, aan Derk Ovink 

(Breukink) een stuk bouwland de Lookamp genaamt groot ongeveer twe mudde voor eene summa van 

900 gulden vrij geld sonder eenige korting. Bekende den comparant dat zijnen broeder voorn. van dese 

volle coopspenningen volkomen was voldaan en betaalt en in dese zijne qualiteit daarvoor bij desen 

quiterende en van dit verkogte parceel cragt deses alhier in desen gerigte een vertoonde volmagt en ten 

prothocollo van transporten alhier geregistreert. Hij comparant namens zijnen broeder van dit parceel aan 

den voorn. coper en erfgenamen doet landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. Zijnen 

broeder en erfgenamen bij desen daarvan ontervende en den coper voorn. met de zijne daar wederom 

aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden te 

zullen staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak en namaninge als erfkoops regt is. S.A.L. In 

waarheids oircondt heb ik rigter voorn. dese neffens de comparant p.q. (predicta qualitate) eigenhandig 

getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuys mij vergun der aarden den 28 december 1774. 

 

Coram Judica J.A. Baron van Hoevell en assessoren Hendrik Nieuwenhuys en Roelof Fruink. 

Erschenen in desen wel edelen landgerigte van Kedingen de Jode Levi Isaac van Diepenheim welke 

bekende en verklaarde in de beste en bestendigste forma regtens aan den advocaaten Abraham Henrik 

van Sugtelen en Jan Willem Techler in mindering van mijn competerende salaris en verschot bij deesen 



te cederen en over te geven zodanige summa penningen als hem comparant van den Hoog Wel Geb. 

Gestr. Heer J.A. Baron van Coeverden Heere tot Wegdam competeren en waarop door gemelde 

advocaten Abraham Hendrik van Sugtelen en Jan Willem Techler op den 12 jann. 1775 arrest en beslag 

gedaan is ende wel zulx zonder dat comparant op of aan deselve enig regt of actie behouden, het zelve alle 

aan gemelde advocaten Sugtelen en Techler overgevende zodanig en in diervoegen als of daartoe bij 

definitive sententie gecondemneert was. Renuncierende wijders aan alle exceptien ende beneficien regtens 

desen eenigsins contrarierende. In kennisse der waarheid is dese door mij rigter van Kedingen mede voor 

en in naam van den comparant getekent en gesegeld. 

Actum Nijenhuys mij vergun der aarden den 31 jann. 1775. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waaren Hendrik Brinkerts en J.R. Jalink personelijk 

gecompareert en erschenen zijn Gerrit Jan Reef en desselfs huisvrouw Janna Keyser geassisteert met 

den advocaat E.H. Putman als toegelaten en verkoren mombaer. Welke bekennen en verklaaren ten 

behoeve van hun Ed. Mogenden Mijn Heeren de Ordinaris Gedeputeerden ofte wel den Ontfanger 

Generaal van het Comptoir van Twenthe ingevolge en ter voldoeninge aan hun Ed. Mog. resolutie in 

dato den 27 januar 1775 te verhypothiseren en tot een speciaal onderpand te stellen: eerstelijk zodanig 

capitaal ad drie honderd guldens tot laste van Lucas Triene en zijn huisvrouw als dezelve volgens 

vestenisse aan comparanten schuldig zijn, cederen en transporterende hetzelve zoo veel nodig ten behoeve 

van welgemelde Comptoir van Twente met versoek en order dat zulx in het prothocoll van beswaar bij die 

vestenisse worde genoteert, ten tweede de Roesinks koemate in het Elsenerbroek ten behoeve der 

gesworens van Elsen voor den ontfangst speciaal verbinden met autorisatie en versoek van dezen weled. 

gerigte om die Roesinks mate hoe eender zig laater voor hun comparanten gerigtelijk edog vrijwillig na 

voorgaande genoegsame kerkenspraken en tussentijd te verkopen den termin van betalinge op den 1 juny 

1775 te stellen en de penningen daarvan provenierende direct aan het Comptoir van Twente in 

verminderinge of voldoeninge der restanten daartoe het gerigte onwederroepelijk qualificerende. S.A.L. In 

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

gezegelt. 

Actum Goor den 4 febr. 1775. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waaren Karel ten Zijthof en Jan Guykink personelijk 

gecompareert en erschenen zijn Gerrit Jan Reef en desselfs huisvrouw Janna Keysers marito tutore in 

Elsen wonende. De welke bekennen en verklaren aan Hendricus ter Plegt en desselfs huysvrouw 

Harmina van der Weyde verkogt te hebben het halve erve en goed Plegt in Enter gelegen voor sodane 

somma van penningen als waarvoor zij verkoperen hetzelve bij executoriale distractie hebben aangekogt 

en waarvan zij verklaren gecontenteert te zijn behalven de costen van den adv. Putman en proc. 

Auffemorth in zaken voor comparanten tegens gemelde Hendricus ter Plegt en huysvrouw verdiend ter 

taxatie of minnelijke compositie doende. Zij comparanten derhalven bij desen van gemelde verkogte 

parceel in optima juris forma landcedelijke cessie, transport en overdragt aan en ten erfelijke profijte van 

de coperen voorn. en derselven erfgenamen. Comparanten haar en hunne erfgenamen daarvan ontervende 

en den coper gemeld en hun erfgenamen daar weder aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie en 

transport ten allen tijden te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als erfkoops 

regt is. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verw. rigter voorn. dese neffens de comparanten eigenhandig 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 7 febr. 1775. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan Ravenshorst en Jan Witzant personelijk gecompareert 

en erschenen zijn Jan Wiemerink en vrouw Maria Breukink ehelieden marito tutore. Bekennende en 



verklarende van wegens genegotieerde en bij haar comparanten te danke ontfangen penningen opregt en 

deugdelijk schuldig te zijn aan Jan ten Thije en erfgenamen een capitale summa groot f 1000, segge 

duysent gld. Belovende dit voorschr. capitaal, waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen zijn den 20 

mey 1776 en waarvan de opsage ten allen tijden zal moeten geschieden een half jaar voor den 

verschijnsdag en te zullen en willen verrenten tegens drie gld en vijf st. van ieder hondert; dog het eene 

jaar uyt het andere houdende zullen rentgeveren kunnen volstaan met drie gld van ieder hondert. Zullende 

dit continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wederzijden blijft 

gereserveert en ten allen tijden zal kunnen en mogen geschieden mits de opsage gedaan worde op de tijd 

als boven gemeld. Als wanneer dit capitaal en ten agteren zijnde interesse op den eerst daar aan volgende 

verschijnsdag in een onverdeelde somma in alhier gouden of zilveren gangbaren gelde en geen minder 

specie dan ses te halven aan handen van den rentheffer of hiertoe regthebbende zal moeten worden erlegt 

en gerestitueert. Waarvoor zij rentgeveren verbinden hunne personen en goederen gene uytgesondert en 

gevende en stellende zij comparanten tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk onderpand haar 

comparanten eigendoemelijken toebehorende bouwland den Bisschops kamp genaamt groot ongeveer 

drie schepel gezaay in zijn kennelijke limiten en scheidinge, voorts een gaarden den Kempers gaarden 

genaamt met die daarin staande putten en bijstaande schuuren op den 21 uny 1752 door Berent 

Keusenkamp en vrouw Grietjen Wiemerink ehelieden aan haar gecedeert, getransporteert en overgedragen 

teste prothocollo nr 1 folio 165, een stuk bouwland groot ongeveer drie schepel gezaay het stuk aan de 

Strate genaamt op den 5 july 1757 door voorn. Berent Keusenkamp aan haar gecedeert, getransporteert 

en overgedragen teste prothocollo nr 3 folio 16 en nog een stuk bouwland groot ongeveer 8 schepel 

gezaay in den zogenaamden Kalters kamp ter westzijde tussen Rosendoms en ter oostzijde naast 

Kloters en Heutemans landen op den 3 jan. 1761 door Berent Keusenkamp en zijn huysvrouw Grietjen 

Wiemerink gecedeert, getransporteert en overgedragen teste prothocollo nr 3 folio 130. Dit alles ten eynde 

de rentheffer of hiertoe regthebbende zig hier aan, in cas van wan of misbetalinge zo wegens capitaal als 

interesse, ten allen tijden kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende zij 

comparanten ten dien eynde van alle exeptien en privilegien regten desen enigsins contrarierende ende in 

specie de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. dese neffens de 

comparanten eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Nijenhuys mij vergun der aarden den 6 mey 1775. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Nieuwenhuys en Roelof Fruink personelijk 

gecompareert en erschenen zijn Hendrik Landewer nu Hendrik Kloeken en desselfs huysvrouw 

Geesken Kloeken (Juurlink) marito tutore. Welke bekenden ende verklaarden na ontfangst van den 

laasten met den eersten koopspenning ter summa van f 325, zegge drie hondert vijf en twintig gld, in 

eenen stevigen en onwederroepelijken erfkoop verkogt te hebben, zoals nog verkoopt kragt deses, aan 

Arent Bomans en desselfs huysvrouw en erven een stuk bouwland groot ongeveer drie schepel 

gezaay gelegen in het Nijland naast de landerijen van Stegeman, Swiers en Schrijvers land. Doende 

derhalven kragt deses van dit verkogte parceel aan den voorn. coper, vrouw en erfgenamen in optima juris 

forma landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. De comparanten haar ende haare erfgenamen 

kragt deses daarvan ontervende ende de voorn. koperen ende derselver erfgenamen in hunne plaats daar 

wederom aanervende. Met belofte om dese 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 oirconde heb ik rigter voorn. dese neffens de comparanten eigenhandig getekent, 

gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nijenhuys mij vergun der aarden den 8 mey 1775. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Nieuwenhuys en Roelof Fruink personelijk 



gecompareert en erschenen zijn Hendrik Landewer nu Hendrik Kloeken en desselfs huysvrouw 

Geesken Kloeken (Juurlink) marito tutore. Welke bekenden ende verklaarden na ontfangst van den 

laasten met den eersten koopspenning ter summa van f 400, zegge vier hondert gld, in eenen stevigen en 

onwederroepelijken erfkoop verkogt te hebben, zoals nog verkoopt kragt deses, aan Hendrik Nienhuys 

(Leuvelink) en erfgenamen een stuk land de Halve Kranen Bree genaamt in den dorper esch bij langes 

den gemenen pad gelegen zijnde en tindbaar. Doende derhalven kragt deses van dit verkogte parceel aan 

den voorn. coper en zijn erfgenamen landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. De 

comparanten haar ende haare erfgenamen kragt deses daarvan ontervende ende de voorn. koperen ende 

derselver erfgenamen in hunne plaats daar wederom aanervende. Met belofte om dese 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 oirconde heb ik rigter voorn. dese 

neffens de comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nijenhuys mij vergun der aarden den 8 mey 1775. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Nieuwenhuys en Roelof Fruink personelijk 

gecompareert en erschenen is Teunis Elkink wedenaar van wijlen Geesken Tijink. Welke bekende na 

ontfangst van den laasten met den eersten coopspenning ter summa van f 500, zegge vijf hondert gld in 

eenen stevigen en onwederroepelijken erfkoop verkogt te hebben, zo als nog verkoopt cragt deses, aan en 

ten erflijken profijten van Harmen Zwiers en desselfs huysvrouw Janna Lonink en erven een stuk 

vrij en allodiaal bouwland nergens mede beswaart dan met f 1-14 heeren lasten, groot ongeveer 4 

schepel gezaay gelegen tussen de landen van Hendrik Kloeken en Hendricus Gorkink. Doende van dit 

verkogte perceel in optima juris forma aan den voorn. coper en erfgenamen landcedelijke cessie, transport, 

overdragt en overgave. Den comparant hem en zijn erfgenamen cragt deses daarvan ontervende ende den 

coper voorm. met de zijne in zijne plaats daar weder aanervende. Met belofte om deze erfkoop, cessie, 

transport, overdragt en overgave ten allen tijden zullen staan wagten en wharen voor alle evictie op 

aanspraak en namaning als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. dese neffens 

J.C. Nijland als zijnde door den comparanten in juditio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en 

gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 15 mey 1775. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Nieuwenhuys en Evert Willem Baron van 

Heekeren personelijk gecompareert en erschenen zijn Jurriaan Gorkink en Jenneken Rensink 

echtelieden. Bekennende ende verklarende zij comparanten na ontfangst van den laasten met den eersten 

coopspenning ter summa van 380 gld, zegge drie hondert en taggentig gld, verkogt te hebben, zo als nog 

verkopen kragt dezes, aan Kooi Jan en erven een stuk bouwland groot ongeveer 8 schepel gelegen in 

den Potkamp tussen te landen van Pot Jan en Gerrit Meengs. Bekennende zij comparanten van dese 

coopspenningen voldaan en betaalt te zijn en daarvoor bij dezen te quiteren en te doen quiteren en cragt 

dezes hier van te doen landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan den voorn. coper en 

erfgenamen. Haar en haar erfgenamen daarvan ontervende ende den coper voorn. met de zijne daar 

wederom aanervende. Met belofte om dese erfkoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen 

tijden te zullen staan wagten en wharen voor alle evixtie op aanspraak en namaninge als erfkoops regt is. 

S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. dese neffens de comparanten eigenhandig getekent en 

gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 31 mey 1775. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 



cragt deses dat voor mij en assessoren als waren den Hoog Welgeboren Gestr Heer de Baron van Hoevell 

Heere van Nijenhuis en Roelof Fruink personelijk gecompareert en erschenen is Henderina Montenij 

wed. van wijlen Berent Grashof in desen geassisteert met Jan Harmen Snel als harer versogter en in 

judicio toegelaten momboir, voorts Jan ten Haghuis en Janna Grashof echtelieden marito tutore. 

Bekennende en verklarende na ontfangst van den laasten met den eersten coopspennink ad drie hondert 

vijftig guldens, segge f 350, ingevolge coopbrief in de maand jannuari deses jaars 1775 daarvan opgerigt, 

in eenen stevigen en onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben, soo als nog vercopen cragt deses, aan 

Derk Hendrik Snel te Deventer een stuk bouwlandt gelegen naast de landen van Hendricus Gorkink 

plus minus groot vier schepel waarvan de comparanten, de eerste onder assistentie als voren aan den 

voornoemden coper en erfgenamen bij desen in amplissima juris forma doen landcedelijke cessie, 

transport, overdragt en overgave. Haar en haar erfgenamen daar van ontervende en den voornoemden 

coper met de sijne in haare plaats daar weder 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 

namaning als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de 

comparanten, als mede de momboir waarmede de eerste comparante geassisteert is geweest, eigenhandig 

getekent en gesegelt. 

Actum Marculo den 3 juni 1775. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Nieuwenhuys en Roelof Fruink personelijk 

gecompareert en erschenen zijn Garrit Koopman nu Gerrit Kremer en vrouw Berendina Kremer 

tutore marrito. Bekennende ende verklaarende van wegens opgenomene ende bij haar comparanten te 

dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Harmken Kerkenmeyer wed. van 

wijlen Jan Huttert (Klein Landeweerd) een capitale summa groot f 200, hersegge twe hondert gld. 

Belovende dit capitaal, waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen zijn den 20 dec. 1775, jaarlijks en 

dus alle jaren te zullen en willen verrenten met en tegens drie gld van ieder hondert. Zullende de betaling 

dezer beloofde interesse continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan 

wederzijden gereserveert is en blijft mits de opsage daarvan geschiede en gedaan worde een half jaar voor 

den jaarlijksen verschijnsdag. Na welke gedane en behoorlijke opsage dit voorschr. capitaal en daarop ten 

agteren zijnde interesse op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier 

gangbaren gouden of zilveren gelde aan handen van de renthefferse voorn. ofte haare erven zal moeten 

worden erlegt en gerestitueert. Ter precise nakoming van dit alles en ter securiteit van de voorn. 

renthefferse ende haar erfgenamen, zo verbinden zij comparanten daarvoor hare personen en goederen, 

gerede en ongerede goederen gene uytgezondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheeq en 

gerigtelijk onderpand twe dagwerk hooyland gelegen agter aan Leusmans maat en aan de eene kant aan 

de Lugte of gemeente. Ten eynde de renthefferse voorn. ofte haar erven zig hier aan, zo wegens capitaal 

als ten agteren zijnde interesse, ten allen tijden cost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. 

Renuncierende zij comparanten ten eynde van alle exceptien en privilegien regtens dezen eenigzins 

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

voorn. eygenhandig getekent en de comparanten schrijvens onervaren zijnde eigenhandig gehantmerkt en 

neffens mij gezegelt. 

Actum Nijenhuys mij vergun der aarden den 15 july 1775. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe hier mede te weten 

hoe dat den edelen landgerigte van Kedingen op den 4 febr. deses jaar 1775 teste prothocollo van 

transporten nr 9 folio 93 en 94 sedente judicio door Gerrit Jan Reef en desselfs huysvrouw Janna 

Keisers speciaal is geautoriseert en gequalificeert om na daarvan behoorlijke publicatie en affictie gedaan 

te hebben en ten voordeele van het Comptoir van Twenthe te verkopen de Roesinks mate in het 

Elsenerbroek gelegen groot ongeveer drie dagwerken ingevolge opgave toebehoren aan G.J. Reef ende 



desselfs huysvrouw voorn. De behoorlijke publicatie en affictie daarvan geschiede en gedaan zijnde zo is 

de Roesink mate op den 5 april deze jaars 1775 ten overstaan des edelen landgerigte van Kedingen bij den 

aflsag verkogt geworden en daarvan coper gebleven Derk te Lintele voor een summa van hondert vier 

en sestig gld, zegge f 164 en deze volle coopspenningen aan mij in bovengemelde qualiteit aan mij 

voldaan en betaalt zijnde. Zo is het dat ik hiervan in deze mijn qualiteit en dus amptshalven aan den voorn. 

coper hiervan doen landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. Zulx met zijn lusten en lasten, 

regt en geregtigheden in diervoegen als Gerrit Jan Reef en zijn huysvrouw voorn. zulx in eigendom 

hebben bezeten. Hem G.J. Reef en vrouw en erfgenamen daarvan ontervende en den coper voorn. met de 

zijne in hare plaats weder aanervende. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. deze 

gerigtswegen getekent en gezegelt. 

Actum Nijenhuys mij vergun der aarden den 16 juny 1775. (Nb deze akte wordt ook genoteerd op 25 

october 1775). 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waaren dr. J.H. Jalink en Gerrit van Ommen personelijk 

gecompareert en erschenen zijn Jan Leuvelink en vrouw Janna Brummelman marrito tutore tot 

Marculo wonende. De welke bekennen en verklaren wegens opgenomen ende bij haar comparanten te 

dank ontfangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te wesen aan mevrouw wed. Maria Schmaus 

geb. Dapper en haar erfgenamen eene capitale summa van twe hondert caroly gld ad 20 st het stuk. 

Met belofte om dit voorschr. capitaal jaarlijk en alle jaren te zullen en willen verrenten met vier gld van 

ieder hondert, edog binnen ses weken na de verschijnsdag betalende zullen kunnen volstaan met drie gld 

van ieder hondert en zal het eerste jaar interesse verschenen wesen op den 1 july 1776 en zo vervolgens 

van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wederzijden gereserveert is en blijft mits 

de opsage daarvan een half jaar voor den jaarlijksen verschijnsdag gedaan worde. Na welke gedane 

behoorlijke opsage voorschr. capitaal met die als dan ten agteren zijnde interessen in een onverdeelde 

summa in goeden gangbaren gelde op den eerst daar aan komende verschijnsdag aan de vrouw 

renthefferse of derzelver erfgenamen zal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welk capitale 

summa en daarop ten verlopene interesse zij comparanten verbinden hunne personen en goederen en 

speciaal daar voor tot een onderpand stellen en verbinden haar comparanten eigendoemelijke stukke 

lands groot ongeveer een mudde agter den Helpe oostzijde langs Gerrit Greven en westzijde langs Jan 

Lubbers land onder Stokkum in dezen gerigte van Kedingen gelegen. Ten eynde de vrouw renthefferse of 

hare erfgenamen haar daar aan in cas van misbetalinge, zo wegens capitaal als interesse, ten allen tijden 

cost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende zij comparanten ten dien eynde van 

alle exceptien en privilegien regtens dezen enigsins contrarierende ende in specie de exceptie van 

ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verw. rigter voorn. dese neffens de comparanten 

eigenhandig getekent, gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Goor den 30 juny 1775. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Nieuwenhuys en Roelof Fruink personelijk 

gecompareert en erschenen zijn Hendrik Nieuwenhuys nu Krayenzang en vrouw Elsken Krayenzang 

marrito tutore. Bekennende en verklarende van wegens opgenomene ende bij haar comparante te dank 

ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan de jonkman Albert Brinkmans een 

capitale summa groot f 400 ad twintig st. het stuk, hersegge vier hondert caroli gld. Van welke capitaal 

het eerste jaar interesse sal verschenen zijn op Jakobi of den 25 juny des aanstaanden jaar 1776. En 

rentgeveren beloven van jaar tot jaar en dus alle jaren aan rente te zullen en willen betalen drie diergelijke 

guldens van ieder hondert. Makende dus ieder jaar van dit capitaal 12 gld interesse welke van jaar tot jaar 

zal continueren en dus moeten worden betaalt tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan 

wederzijden kan en mag geschieden mits dat de opsage en loskonde van dit capitaal drie maanden voor 

ieder jaarlijksen verschijnsdag geschiede en gedaan worde. Na welker gedane behoorlijke opsage dit 



capitaal ende daarop bij onverhoopte wan of misbetalinge ten agteren zijnde interesse op den eerst daar 

aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde somma in alhier gangbaren en zilveren of gouden gelde en 

geen minder specie dan seste halven aan handen van den voorn. rentheffer, zijn erfgenamen of den houder 

dezer obligatie zal moeten worden erlegt en gerestitueert. Ter precise nakominge van dit alles en ter 

securiteit van den rentheffer voorn. of hiertoe regthebbende verbinden zij rentgeveren hunne personen en 

goederen, gerede en ongerede goederen gene uytgesondert en gevende en stellende tot een speciaal 

hypotheeq en gerigtelijk onderpand haar comparanten eigendoemelijk en toebehorende huys en 

gaarden gelegen tussen Keppels en Absolut; opdat voorn. renthefferen ofte houder dezer vestenisse zig 

hier aan bij onverhoopte wan of misbetalinge, zo wegens capitaal als interessen, ten allen tijden kost en 

schadeloos zal kunnen en mogen verhalen. Renuncierende zij comparanten ten dien eynde van alle 

exceptien en privilegien regtens dezen enigzins contrarierende ende in specie de exceptie van ongetelden 

gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. dese neffens de comparanten eigenhandig 

getekent, gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nijenhuys mij vergun der aarden den 20 july 1775. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waren Zacharias Armbrost en Jan Hendrik Sloot personelijk 

gecompareert ende erschenen zijn den HWGGestr. Heer J.H. van Coeverden en desselfs HWG 

ehevrouw Alegonda Isabella Baronnesse van Coeverden geboren Raasvelt marrito tutore Heer en 

Vrouw van het Wegdam. De welke bekenden en verklaarden wegens opgenomen en bij haar 

comparanten ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan burgermr. Gerrit Jan 

Hendrik Weerman tot Goor wonende een capitale summa van ses hondert caroly gld, zegge f 600 ad 

twintig st het stuk. Met belofte om voorschreven capitaal jaarlix en alle jaren te zullen en willen verrenten 

met drie diergelijke gld en tien st. van ieder hondert, edog het eene jaar interesse met het andere houdende 

zullen als dan kunnen en mogen volstaan met drie diergelijke gld van ieder hondert en zal het eerste jaar 

interesse verschenen wezen heden over een jaar en zo vervolgens van jaar tot jaar tot de dadelijke 

restitutie en aflosse toe. Die ten wederijden gereserveert blijft mits de opzage daarvan een half jaar voor 

den jaarlijksen verschijnsdag gedaan worde. Na welke gedaane behoorlijke opzage voorschr. capitaal met 

die als dan ten agteren zijnde interesse op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde 

summa in goede gangbaren gelden aan handen van den rentheffer of derzelver erfgenamen kost en 

schadeloos zal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitaale summa en daarop te 

verlopen interesse zij heer en vrouw comparanten verbinden hunne personen en goederen gene 

uytgezondert en stellende daar voor tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk onderpand de havezate 

Wegdam met de onderhoorige goederen en landerijen. Ten eynde de renthefferse of derzelven 

erfgenamen zig daar aan ten allen tijden, zo wegens capitaal als interesse, cost en schadeloos zal kunnen 

en mogen verhalen. Renuncierende zij heer en vrouw comparanten ten dien eynde van alle exceptien en 

privilegien regtens dezen enigzins contrarierende en in specie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids 

oirconde heb ik verw. rigter voorn. deze neffens de heer en vrouw comparanten eigenhandig getekent en 

gezegelt. 

Actum Goor den 15 augustus 1775. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren den HWGGestr. Heer Diederik Baron van Hoevell Heere 

van Nijenhuys en Jan Berent Boneman personelijk gecompareert en erschenen is Aaltjen ten Bos wed. 

van wijlen Gerrit Snellink in dezen in zo verre nodig geassisteert met haren zoon Wolter Snellink. 

De welke bekende en verklaarde van wegens opgenomene en bij haar comparante te dank ontfangen 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan de Heer George Carel Falck en desselfs 

ehevrouw Vrouwe Wilhelmina Margarita d' Everdingen van der Nijpoort en haar weledele erven een 

capitale summa van vier hondert Hollandschen gld, hersegge f 400, belovende dese te betalen jaarlijks 

en alle jaaren. Zullende het eerste jaar interesse verschenen zijn den 18 augustus des aanstaanden jaars 



1776 en met vier diergelijke gld van ieder hondert te verrenten, edog dat de comparante als dan de interest 

binnen 6 weken na den verschijndag koomt te voldoen met drie gld en tien st. zal kunnen volstaan en 

zulks tot de werkelijke restitutie ofte erlegginge des capitaals toe. Waarvan de denunciatie die aan 

wederzijden wordt voorbehouden en een half jaar voor ieder jaarlijksen verschijnsdag zal kunnen en 

mogen geschieden. Na welker gedane behoorlijke opsage dit voorschr. capitaal groot 400 gld met de 

daarop ten agteren zijnde en bij wan of misbetalinge verlopene en dus verschuldigde interesse op den eerst 

daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde somma in hier gangbaren gouden of zilveren gelden 

en in geen minder specie dan seste halven aan handen van voorn. renthefferen of den houder of houderen 

dezer obligatie ofte vestenisse zal moeten worden erlegt en gerestitueert. Ter preciese nakoming van het 

gene voorschreven en ter securiteit van de renthefferen of hiertoe regthebbende verbinden zij rentgeverse 

hiervoor haare persoon en goederen, gerede en ongerede goederen gene uytgezondert en gevende en 

stellende tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk onderpand haar comparante en rentgeverse in 

dezen eigendoemelijk en toebehorende kamp land den Bouwmans kamp genaamt in de boerschap 

Stokkum rigterampt van Kedingen kennelijk gelegen. Ten eynde voorn. renthefferen ofte hunne erven zig 

hier aan bij onverhoopte wan of misbetalinge, zo wegens capitaal als verschuldigde en ten agteren zijnde 

interesse, kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende zij comparante en 

rentgeverse in dezen van alle exceptien en privilegien regtens dezen enigzins contarierende en in specie de 

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

Snellink als zijnde door de comparante in judicio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Nijenhuys mij vergun der aarden den 22 augustus 1775. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waren Wolter Jan ten Zijthoff en Hendrik Jan Sloots personelijk 

gecompareert ende erschenen is Harmen Strateman prose en mede in qualiteit als vader en wettige 

voogd van zijn minderjarige kinderen; verder desselfs oom Arent Strateman dewelke bekenden ende 

verklaarden van wegens opgenomen ende bij haar comparanten te dank ontfangene penningen opregt en 

deugdelijk schuldig te zijn aan Gerrit Kosters Egbertszoon en desselfs huysvrouw Judit Costers en 

erfgenamen een capitale summa groot f 1650, hersegge ses tien hondert en vijftig gld. Welke summa zijn 

gebruikt geworden om af te lossen een capitaal groot f 1450, hersegge veertien hondert vijftig gld op den 

22 sept. 1770 van haar comparanten van wijlen Anna Margreta Leferink wed. van Diemen genegotieert en 

opgenomen zijnde. Dus dese versettinge ten prothocolle geroyeert en te niete gedaan. Belovende zij 

comparanten bovengem. capitaal van f 1650 gl, waarvan het eerste jaar interesse verschenen zal zijn op 

den 29 sept. des aanstaanden jaar 1776, jaarlyx en dus alle jaaren te zullen en willen verrenten met en 

tegens vier gld van ieder hondert, dog de interesse binnen 6 weken na de verschijnsdag betalende zo 

zullen zij comparanten kunnen volstaan met de betaling van drie gl en vijf st van ieder hondert. Welke een 

en ander zal continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wederzijden 

gereserveert is en blijft en dus zal kunnen en mogen geschieden wanneer de opzage een half jaar voor den 

jaarlijksen verschijnsdag geschiede en gedaan zal zijn . Na welke gedane behoorlijke opzage dit voorschr. 

capitaal met de daarop ten agteren zijnde interesse op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een 

onverdeelde summa in alhier goeden gangbaren goude of harden zilveren gelde aan handen van den 

voorn. rentheffer of houder dezer vestenisse zal moeten geschieden en gedaan worden. Waarvoor zij 

comparanten ter securiteit van de hiertoe regthebbende verbinden hunne personen en goederen, gerede en 

ongerede goederen, geene uytgezondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk 

onderpand haar comparanten huys, gaarden en hooiland het Apengoor genaamt welker was 

aangekogt van Derk Welmers en Jan Harmen Heilerzig en een stuk land groot 6 schepel de Braake 

genaamt, nog 6 schepel land aan twe stukken gelegen genaamt de Ribbe, nog een stuk genaamt den Belt 

groot drie schepel gelegen aan den berg, nog twe schepel lands Klootskamp gelegen alles onder Marculo. 

Ten eynde de rentheffer voorn. of en van zig bij onverhoopte wan of misbetalinge aan alle deze perceelen 

zo wegens capitaal als ten agteren zijnde interesse ten allen tijden cost en schadeloos zullen kunnen en 

mogen verhalen. Renuncierende zij comparanten ten dien eynde van alle exceptien en privilegien regtens 

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



oirconde heb ik verw. rigter voorn. deze neffens Willebrant Boreas als zijnde door de comparanten in 

judicio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 29 sept. 1775. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Nieuwenhuys en Roelof Fruink personelijk 

gecompareert en erschenen zijn Arent Jurrien Gorkink en Jenneken Rensen ehelieden marrito tutore. 

Bekennende en verklaarende in gevolge coopbrief in dato den 7 augustus dezes jaars 1775 daarvan 

opgerigt in eenen stevigen en onwederroepelijken erfkoop verkogt te hebben aan ende ten erflijken 

profijte van Christina te Lintelo wed. van wijlen Harm Dokhoorn voor een summa van 800 gls, 

hersegge agt hondert gld, waarvan zij comparanten en verkoperen bekennen voldaan en betaalt te zijn. 

Haar comparanten eigendoemelijke en toebehorende stuk land den Kamp genaamt groot ongeveer 

twe mudde gelegen aan den Sligmans gaarden en langens de Kistemaker zijne landen en langens 

Weischede zijn land, hebbende van beide kanten den opweg in de boerschap Stokkum onder de 

klokkeslag van Marculo gelegen; zijnde vrij land zonder tiende dog beswaart met heeren en boermans 

lasten; gaanden den weg die coperen moeten gebruyken vooruyt en Welmers agter uyt. Zullende de 

coperen dit land woest zijnde mogen gebruyken zo bij contract van den 1 october 1731 is gemaakt. Zijnde 

de bovengenoemde coopspenningen ad f 800 gl vrij geld zonder eenigerhande korting uyt wat hoofde het 

ook zoude mogen zijn aan de verkoperen voldaan en betaalt en doen uyt dien hoofde bij dezen van dit 

verkogte stuk land aan de voorn. coperse ende haare erven in optima juris forma landcedelijke cessie, 

transport, overdragt en overgave. Haar ende haare erfgenamen bij dezen daarvan ontervende en de coperse 

met de haare in hunne plaatse daar wederom aanervende. Met belofte om deze erfkoop, cessie, transport, 

overdragt en overgave ten allen tijden zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak en 

namaning als erfkoops regt is. S.A.L. in waarheids oirconde heb ik rigter voorn. deze neffens de 

comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nijenhuys mij vergun der aarden den 1 october 1775. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Nieuwenhuys en burgemr. Jan Willem Schutte 

personelijk gecompareert en erschenen zijn Klaas Dikkers nu Brinkers en Teunisken Brinkers 

ehelieden marrito tutore. De welke bekenden ende verklaarden van wegens opgenomene ende bij haar 

comparanten te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Hendrik Kiwyt 

(Leferink) in Stokkum woonagtig een capitale summa groot 500 gls, zegge vijf hondert gl. Welke 

capitaal, waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen zijn den 1 november des aanstaande jaars 1776, 

zij comparanten beloven jaarlijks en dus alle jaren te zullen en willen verrenten met en tegens drie gl van 

ieder hondert. Welke zal continueren van jaar tot jaar tot de dadelijk restitutie en aflosse toe. Die aan 

wederzijden gereserveert is en blijft mits de opzage daarvan geschiede en gedaan worde een half jaar voor 

ieder jaarlijksen verschijnsdag. Na welker gedane behoorlijke opzage dit voorschr. capitaal en daarop ten 

agteren zijnde interesse op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in 

goeden gangbaren gouden of zilveren gelde aan handen van den voorn. rentheffer ofte zijne erve zal 

moeten worden erlegt ende gerestitueert. Waarvoor zij comparanten ter securiteit van den rentheffer of 

hiertoe regthebbende verbinden hunne personen en goederen, gerede en ongerede goederen en gevende en 

stellende tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk onderpand haar comparanten eigendoemelijk en 

toebehorende huys en hof neffens een camp lands de Koeskamp genaamt als mede 4 schepel lands in den 

Noord esch gelegen naast het land van Elckink. Ten eynde den rentheffer ofte zijne erven zig bij 

onverhoopte wan of misbetaling aan de perceelen, zo wegens capitaal als ten agteren zijnde interesse, ten 

allen tijden cost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende zij comparanten ten dien 

eynde van alle exceptien en privilegien regtens desen enigzins contrarierende ende in specie de exceptie 

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



eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Nijenhuys mij vergun der aarden den 9 october 1775. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan te Ravenshorst junior en Jan Witzand personelijk 

gecompareert en erschenen sijn Jan Berents Wolbrink en Geertruid Lieftink ehelieden marito tutore. 

Bekennende sij comparanten na ontfangst van den laasten met den eersten coopspennink ter summa van 

twee hondert guldens, hersegge f 200. Voor welker goeden betalinge sij comparanten bij desen quiteren 

en doen quiteren alsmede voor de goede betalinge bedanken en in eenen stevigen en onwederroepelijken 

erfcoop verkogt te hebben, zoo als verkopen cragt deses, haar comparanten eigendoemlijk en 

toebehorende stuk bouwlandt het Nijlandt genaamdt gelegen onder Stokkum aan het velt groot sijnde 

twee schepel gesaay aan en ten erfelijken profijte van Jan ten Keusenkamp en Gerritjen Overgoor (uit 

Diepenheim) ehelieden en erven. Comparanten haar en haare erfgenamen bij desen daarvan ontervende 

ende koperen met de hunne in hare plaats 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 voornoemt 

dese neffens comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 18 october 1775. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren de heer en mr. Gerard van der Sluys en den heer Diederik 

Baron van Hoevell personelijk gecompareert en erschenen is vrouw Anna Hendrika van der Sluys wed. 

van wijlen de heer en mr. Jan Hendrik de Bruin; zijnde in desen geassisteert met de heer Francois de 

Wolf als regtens deser in de beste forma regtens bekenden en verklaarde opregtelijk wegens opgenomene 

ende wel ontfangene penningen schuldig te wesen aan de heeren Derk en Jan Lindeman in compagne 

en te Deventer wonende ofte hunne erven, een capitale summa van twe duysent vier hondert gld van 

twintig st Hollands yeder stuk, hersegge f 2400 gl. Belovende hetzelve jaarlijks en alle jaren (zullende dus 

voor de eerste maal op den 11 november 1776 verschijnen) met drie en een quart diergelijke gld van ieder 

hondert; edog dat de comparante een jaarlyxen interesse binnen de twalef weken na de verschijnsdag komt 

te betalen met drie gl van het hondert zal kunnen en mogen volstaan en sulx tot een tijd van de werkelijke 

restitutie en aflosse toe. Die van wederzijden wort voorbehouden en waarvan de denunciatie of opzage een 

vierdendeel jaars voor den jaarlijksen verschijnsdag zal kunnen en mogen gedaan worden. Als wanneer 

het gelt cum renthe aan erlegt en ook ontfangen zal moeten worden. Stellende en verbindende de 

comparante voor geseide capitaal ad 2400 gl cum renthen haare perzonen, gerede en ongerede goederen 

hoe genaamt ofte waar ook gevonden en in het bijzonder tot een gerigtelijk hypotheeq en onderpand 

haar eigendoemelijke erve en goed het erve Koenderink genaamt onder Markulo in de buurschap 

Beusebergen onder dezen wel ed. gerigte kennelijk gelegen. En zullende ten eynde de voorschr. 

crediteuren of hunne erfgenamen in cas van onverhoopte misbetalinge, zo van wegens capitaal als 

interesse, zig daar aan ten allen tijden cost en schadeloos kunnen en mogen verhalen. Renuncierende zij 

comparante aan alle exceptien die dezen eenigzins mogten strijdig zijn en wel de exceptie van ongetelden 

gelde. Submitterende zij onder verband als na regten. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. 

deze beneffens de vrouw en heer comparante eygenhandig getekent en gesegelt. 

Actum op den huyse Westervlier den 11 november 1775. 

 

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

en Nassauw Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan te Ravenshorst junior en Jan Witzant personelijk 

gecompareert ende erschenen zijn Lammert Leetink bouwman op het erve Daalwijk en Jenneken 

Daalwijk ehelieden marrito tutore. De welke bekenden ende verklaarden van wegens opgenomene ende 



bij haar comparanten te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Jan 

Derksen Tijman en erfgenamen een capitaale summa groot 1200 gl, zegge twalef hondert gl. Zullende 

het eerste jaar interesse hiervan verschenen zijn op Martini des aanstaanden jaars 1776. Belovende zij 

comparanten het voorschr. capitaal jaarlyx en dus alle jaren te zullen en willen verrenten met en tegens 

drie gl en tien st. van ieder hondert, dog binnen den tijd van ses weken na de verschijnsdag betalende 

zullen zij kunnen volstaan met drie gld van ieder hondert. Welke een en ander zal continueren van jaar tot 

jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wederzijden gereserveert is en blijft en ten allen 

tijden zal kunnen geschieden mits de opzage gedaan worde een half jaar voor ieder jaarlyxen 

verschijnsdag. Na welke gedane behoorlijke opzage dit voorschr. capitaal en daarop ten agteren zijnde 

interesse op den eerst daar aanvolgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier goeden 

gangbaren gouden of zilveren gelde aan handen van den rentheffer of hiertoe regthebbende zal moeten 

worden erlegt ende gerestitueert. Waar voor zij comparanten verbinden hunne personen en goederen, 

gerede en ongerede goederen geene uytgezondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheeq en 

gerigtelijk onderpand haar comparanten eigendoemelijk en toebehorende huys, hof en een camp 

voor het huys gelegen circum Harke groot 10 mudde gezaay; dit perceel gelegen in de buurschap Harke 

of Herike. Wordende het voorhuys door haar comparanten thans zelfs bewoond, dan nog verders drie 

dagwerken hooyland bij de Stokkumer Kooy gelegen. Ten eynde de voorn. rentheffer ofte houder of 

houderen dezer obligatie zig aan deze perceelen bij onverhoopte wan of misbetalinge, zo wegens capitaal 

als daarop ten agteren zijnde interesse, ten allen tijden cost en schadeloos zullen kunnen en mogen 

verhalen. Renuncierende zij comparanten ten dien eynde van alle exceptien en privilegien regtens dezen 

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

heb ik rigter voorn. deze neffens de comparanten eygenhandig getekent, gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nijenhuys mij vergun der aarden den 16 november 1775. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waren Zacharias Armbrost en Jan Hendrik Sloot personelijk 

gecompareert ende erschenen zijn den HWGGestr. Heer Joan Heidentrijk Baron van Coeverden 

Heere tot Wegdam en desselfs ehegemalinne Vrouw Alegonda Isabella Baronnesse van Coeverden 

geboren Raasvelt ehelieden marrito tutore. De welke bekenden wegens verstrekte en ten genoegen 

ontfangene penningen en geleverde winkelwaren opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan vrouw Hester 

Geertruyt Jakobsen wed. en boedelhouderse van wijlen Hendrik Budde en wel de summa van elf 

hondert caroly gld ad 10 st het stuk. Belovende en aannemende hetzelve capitaal jaarlyx en alle jaaren te 

verrenten met vier gl van ieder hondert, dog den renthe binnen drie maanden na de vervaltijd jaarlijks 

betaalt worden met drie gl van ieder hondert. Zullende het eerste jaar renthe verschenen zijn op Martini 

des aanstaande jaars 1776 en zo vervolgens van jaar tot jaar tot de werkelijke restitutie en aflosse toe. 

Welke ten wederzijden ten allen tijden zal kunnen aangezegt worden mits de denunciatie een half jaar 

voor den veschijnsdag worde aangekondigt. Voorts verklaarden de heer en vrouw rentgeveren, zijnde de 

laaste geadsisteerd als boven, voorgemelde capitaal en interessen te verbinden haare personen en goederen 

geene uytgezondert en daar en boven daarvoor tot een speciaal hypotheeq en onderpand te stellen, 

doende zulx bij desen, de vrije en alodiale havesate Wegdam met alle onderhorige erven en 

landerijen, regten en geregtigheden geene van dezelve uytgezondert in desen rigterampt van Kedingen 

gelegen. Ten eynde vrouw renthefferse en desselfs erven daar aan ten allen tijden het bovengemelde 

capitaal groot elf hondert gl met de renthe van het zelve, kost en schadeloos zullen kunnen en mogen 

verhalen. Renuncierende wijders de heer en vrouw comparanten voormeld ten dezen opzigte niet alleen 

van hunne adelijke privilegien maar ook van alle exceptien en beneficien regtens dezen eenigzins 

contrarierende en in specie van de exceptie non numerata pecuna lesie en erreur en ten aanzien van 

mevrouw van het senate consultum vellejanum ende authentica si qua mulier. S.A.L. In waarheids 

oirconde hebbe ik verw. rigter voorn. dese neffens de heer en vrouw comparanten eigenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 29 november 1775. 

 



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

en Nassau Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Nieuwenhuys en Roelof Fruink personelijk 

gecompareert en erschenen zijn Tomas Reet nu Tijman en Derkjen Tijman ehelieden marrito tutore. 

Bekennende ende verklaarde na ontfangst van den laasten met den eersten coopspenning ter summa van 

95 gl, zegge vijf en negentig gl, in eenen stevigen en onwederroepelijkken erfkoop verkogt te hebben, 

gelijk verkopen kragt deses, aan en ten erflijken profijte van Derk Endeman en erfgenamen een stuk 

bouwland groot twe schepel gelegen in den Noord esch aan de eene zijde langs Jan Leuvelink zijn land 

en aan de andere zijde schietende aan Baan kamp waarvan zij verkoperen bij dezen aan den voorn. coper 

ende zijn erfgenamen doen landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. Haar en haare 

erfgenamen kragt dezes daarvan ontervende en de voorn. coper met de zijne in hunne plaats daar weder 

aanervende. Met belofte om deze erfkoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden te 

zullen staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak en namaning als erfkoops regt is. S.A.L. In 

waarheids oirconde heb ik rigter voorn. deze neffens den HWGGestr Heer Diederik Baron van Hoevell als 

zijnde door den comparanten in judicio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Nijenhuys mij vergun der aarden den 29 november 1775. 

 

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

en Nassau Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Nieuwenhuys en Roelof Fruink personelijk 

gecompareert en erschenen zijn Gerrit Tijman en Jenneken Schreurs ehelieden tutore marrito. 

Bekennen ende verklaarden van wegens opgenomene ende bij haar comparanten te dank ontfangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan mevrouw M.G. van Doornink wed. Jordens een 

capitaal groot seventig gl, zegge seventig gld. Welke zij beloven te zullen en willen verrenten tegens 4 

ten hondert en dus over deze seventig gl voor alle jaaren. Zullende het eerste jaar interesse hiervan 

verschenen zijn op den 27 dec. 1776 en zullende die beloofde interesse moeten worden betaalt van jaar tot 

jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wederzijden gereserveert is en blijft mits de opzage 

inlost ende daarvan geschiede en gedaan worde een half jaar voor den jaarlijksen verschijnsdag. Na welke 

gedane behoorlijke opzage dit capitaal en daarop ten agteren zijnde interesse op den eerst daar aan 

volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa aan handen van den renthefferse of hiertoe 

regthebbende zal moeten worden erlegt ende gerestitueert. Waarvoor zij comparanten verbinden hunne 

personen en goederen, gerede en ongerede goederen geene uytgesondert en gevende en stellende tot een 

speciaal hypotheeq en gerigtelijk onderpand ses schepel land genaamt aan den Strik en huys zo door 

haar comparanten wort bewoont met den daarbij gelegen gaarden. Dit alles ten eynde voorn. vrouw 

renthefferse of hiertoe regthebbende zig hier aan bij onverhoopte wan of misbetaling, zo wegens capitaal 

als interesse, ten allen tijden cost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende zij 

comparanten ten dien eynde van alle exceptien en privilegien regtens dezen eenigzins contrarierende ende 

in specie de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voorn. deze 

neffens de heer Diederik van Hoevell als zijnde door de comparanten in judicio daartoe gequalificeert 

eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Nijenhuys mij vergun der aarden den 27 dec. 1775. 

 

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

en Nassau Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Nieuwenhuys en Roelof Fruink personelijk 

gecompareert en erschenen is Hendrik Kloeken (Landevaar) en Geesken Juurlink ehelieden marrito 

tutore. Welke bekenden ende verklaarden van wegens opgenomene ende bij haar comparanten te dank 

ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Gerhard Johan Seliers en desselfs 

zuster Catharina Maria Seliers of derselver erfgenamen een capitale summa groot 800 gl, zegge agt 

hondert gl. Waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen zijn den 6 jan. 1777. Belovende zij 

comparanten dat voorschr. capitaal jaarlyx en dus alle jaren te zullen en willen verrenten met en tegens f 



3-10 van ieder hondert, dog deze beloofde interesse binnen de ses weken na de verschijnsdag betalende 

zullen rentgeveren kunnen volstaan met 3 gl van ieder hondert. Welke beloofde interesse zal moeten 

worden betaalt van jaar tot jaar en dus alle jaaren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Waarvan de 

opzage aan wederzijden gereserveert is en blijft mits dezelve geschiede en gedaan worde een half jaar 

voor ieder jaarlyxen verschijnsdag. Na welker gedane behoorlijke opzage dit voorschr. capitaal en daarop 

ten agteren zijnde interesse op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa aan 

de voorn. renthefferen in gouden rijders heele of halve Hollandsche gerande ducaten of gangbaren 

zilveren gelde zal moeten worden erlegt ende gerestitueert. Waar voor de comparanten en rentgeveren 

verbinden hunne perzonen en goederen geene uytgezondert en gevende en stellende tot een speciaal 

hypotheeq en gerigtelijk onderpand eerstelijk een stuk hooyland het Haver land genaamt groot drie 

dagwerken gelegen agter Keppels tusschen het Cuypers en het Meenderink, ten tweden een stuk 

bouwland en gaarden lands de Kampjes genaamt groot ongeveer een mudde gezaay, ten derden nog 

een stuk bouwland de Veldekes genaamt groot ongeveer een mudde gelegen in de Noord esch tussen 

het land van Hendrik Jan Baan en Berent in den Belt. Dit alles ten eynde voorn. renthefferen of hiertoe 

regthebbenden zig hier aan zo wegens capitaal als ten agteren zijnde interesse, cost en schadeloos zullen 

kunnen en mogen verhalen. Renuncierende zij comparanten ten dien eynde van alle exceptien en 

privilegien regtens dezen eenigzins contrarierende ende in specie de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. 

In waarheids oirconde heb ik rigter voorn. deze eigenhandig getekent en gezegelt. Comparanten schrijvens 

onervaren zijnde hebben deze mede gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nijenhuys mij vergun der aarden den 18 jann. 1776. 

 

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

en Nassau Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en keurnoten als waren Hendrik Nieuwenhuys en Jan Nieuwenhuys personelijk 

gecompareert en erschenen zijn Hendrik Zanderman nu Leusmans en desselfs huysvrouw Hendrikje 

Leusman egtelieden marrito tutore. Bekennende ende verklarende na ontfangst van den laasten met den 

eersten coopspenning ter summa van drie hondert gld, zegge f 300, ingevolge coopbrief in dato den 1 

juny dezes jaars 1775 daarvan opgerigt in eenen stevigen en onwederroepelijken erfkoop verkogt te 

hebben en also comparanten nog verkopen kragt dezes, aan en ten erflijken profijte van Derk Rietman 

en desselfs huysvrouw Christina Stegemans en erfgenamen een stuk land den Breden akker genaamt 

groot ongeveer drie schepel gelegen tussen het land van Jan Groot Leuvelink en Ovink onder den huyse 

Oldenhoff in den Oort esch vrij en allodiaal uytgenomen de heeren en boermans lasten daarop staande 

alles volgens inhoud van bovengemelde coopbrief. Doende zij comparanten kragt dezes van dit verkogte 

parceel aan den voorn. coper en erfgenamen in optima juris forma landcedelijke cessie, transport, 

overdragt en overgave. Haar ende haare erfgenamen bij dezen daarvan ontervende en voorn. coperen met 

de haare in hunne plaats daar wederom aanervende. Met belofte om deze erfkoop, cessie, transport, 

overdragt en overgave die ten allen tijden zullen staan wagten en waren voor alle evictie op aanspraak en 

namaning als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voorn. deze neffens de 

comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nijenhuys mijn vergun der aarden den 19 febr. 1776. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waren Wolter Broeze en Wolter Kuyper personelijk 

gecompareert ende erschenen zijn is Berent ten Zijthoff en desselfs huysvrouw Johanna ter Weele 

marrito tutore en verklaarden in de beste forma regtens bij dezen dat van het vierde part van Hiddink 

Lovelink en Wiegmans of zogenaamde Stoevelaarbroek, welke comparanten in den jaare 1763 van de 

heer Derk te Lintelo van Haxbergen voor de somma van f 2025, zegge twe duysend vijf en twintig gl, 

hebben aangekogt en op hier alleen is overgedragen de halfscheid zoo komt en betaalt is door Tobias van 

Ommen wien ten gevolge comparanten bij dezen. Voor welke halfscheid of agste part van voorzeide 

Hiddink Lovelink en Wiegmans of zogenaamde Stoevelaarbroek cederen op en overdragen aan Tobias 

van Ommen of desselfs crediteuren die het regt vandien met voorgaande pandinge of opbedinge en 



aaneigening aangewonnen en op den 8 jan. 1776 laastleden ten overstaan van dezen wel ed. gerigte van 

Kedingen bij executoire distractie hebben verkogt aan Berent van Calcar en desselfs huysvrouw Aaltjen 

ten Cate alhier woonagtig. Ten dien eynde haar en haar erfgenaamen daarvan ontervende bij dezen en 

Tobias van Ommen of desselfs erven en regthebbende crediteuren daar weder aanervende bij dezen. Met 

belofte om deze cessie en transport ten allen tijden te zullen staan wagten en wharen voor alle evictie op 

aanspraak en namaninge als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verw. rigter voorn. deze 

neffens den comparanten eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 19 febr. 1776. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt 

deses dat voor mij en keurnoten de welke waren Wolter Broeze en Wolter Kuyper personelijk 

gecompareert ende erschenen is proc. J.B. Auffemorth in qualiteit als gevolmagtigde van de koopman 

Hendrik Doyer Anthzn. te Zwoll met volmagt in dato den 25 july 1775 voor de heer en mr. Hendrik ... 

burgermr. der stad Zwoll en verwalter Scholtus van Zwoll en den karspel en keurnoten Frans Los en 

Willem Bolleman gepasseert; welke volmagt door mij gesien, gelezen en van waarden erkent en ten 

prothocollo van transporten dezes gerigts geregistreert. Verklaarde hij comparant in voorz. qualiteit hoe 

hij ter bekomende van eenige penningen voor dezen wel ed. landgerigte van Kedingen voor voorn. zijn 

principaal de vaste goederen van Tobias van Ommen met pandinge, opbedinge en aaneigeninge heeft 

geprocedeert. Hebbende onder anderen op den 8 jan. 1776 bij executoriale distractie ten overstaan van 

dezen wel ed. gerigte heeft gedistraheert en verkogt een agste part van het Hiddink Lovelink en 

Wiegmans of zogenaamde Stoevelaarbroek onder Markulo kennelijk gelegen het welk aan gepandede 

Tobias van Ommen met Berent ten Zijthoff en de heer Derk te Lintelo heeft aangekogt. Van welke den 

coopman Berent van Calcar en huysvrouw bij uytgaande kaarse coper geworden is voor een summa 

van seven hondert en sestig gld van 21 st. Verklaarende comparant in voorzeide qualiteit dat de voorn. 

coper de beloofde coopspenningen aan hem als distrahent heeft overgetelt en ten vollen betaalt. Wien ten 

gevolge hij bij desen in zijn voorschr. gemelde qualiteit daarvan niet alleen quiteert maar ook van deze 

agste part van het voorschr. zogenaamde Stoevelaarbroek zo als het heden door Berent te Zijthof en 

desselfs huysvrouw is overgedragen aan den coper Berend van Calcar en desselfs huysvrouw Aaltjen ten 

Cate en in optima juris forma cedeert en overdraagt gelijk doet in en bij dezen. De coper en zijn 

erfgenamen daar aanervende en de comparant in zijn qualiteit daarvan ontervende bij desen. Met belofte 

om desen erfkoop, cessie en transport ten allen tijden te zullen staan wagten en wharen voor alle evictie op 

en aansprake als erfkoops regt is uytgesondert de losse als na landregt. S.A.L. In waarheids oirconde heb 

ik verw. rigter voorn. deze neffens den comparant in zijn voorz. qualiteit eigenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 19 febr. 1776. 

 

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

en Nassau Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en keurnoten als waren Hendrik Nieuwenhuys en Roelof Fruink personelijk 

gecompareert en erschenen is Jan Harmen Ziggers nu Kampers en Jenneken Kampers ehelieden 

marrito tutore. De welke bekenden ende verklaarden van wegens opgenomene ende bij haar comparanten 

te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Jan Meyer en desselfs 

huysvrouw Hendrina van den Boom en erfgenamen een capitale summa groot 230 caroly gl. zegge 

twe hondert vijftig caroly gl, waarvan het eerste jaar interesse ad 3 gl van ieder hondert zal verschenen 

zijn den 1 mey des aanstaande jaars 1777 en welke belaste interesse van jaar tot jaar zal moeten worden 

betaalt. En zal zulx continueren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Waarvan de opzage aan 

wederzijden gereserveert is en blijft mits dezelve geschiede en gedaan worde een half jaar voor ieder 

jaarlijksen verschijnsdag. Na welker gedane behoorlijke opzage dit voorschr. capitaal ad 250 gl met de 

daarop ten agteren zijnde ende verlopene interesse op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in eenen 

onverdeelde summa aan handen van den rentheffer of hiertoe regthebbende zal moeten worden erlegt ende 

gerestitueert; egter zal het de rentgeveren vrij staan dit capitaal telkens met 50 of 100 gl te mogen 



verminderen. Waarvoor zij comparanten en rentgeveren verbinden hunne personen en goederen, gerede en 

ongerede goederen gene uytgezondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk 

onderpand haar comparanten eigendoemelijk en toebehorende huys met zijn onderhorige 

landerijen zo als door haar comparanten thans zelfs word bewoond en gebruykt. Dit alles ter securiteit 

van den rentheffer ten eynde zij renthefferen bij onverhoopte wan of misbetalinge der rentgeveren zig hier 

aan, zo wegens capitaal of restant van het capitaal alsmede van verschuldigde en ten agteren zijnde 

interesse, zig daar aan ten allen tijden cost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. 

Renuncierende zij comparanten ten dien eynde van alle exceptien en privilegien regtens dezen eenigzins 

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

voorn. dese neffens comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nijenhuys mij vergun der aarden den 1 maart 1776. 

 

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

en Nassau Erfstadthouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere 

cragt deses dat voor mij en keurnoten als waren Hendrik Nieuwenhuys en Jan te Ravenshorst personelijk 

gecompareert en erschenen is Klaas Wennink en Maria Wennink ehelieden marrito tutore. Welke 

bekenden ende verklaarden na ontfangst van den laasten met den eersten coopspenning ter summa van 

twe hondert gl., zege f 200, in gevolge coopbrief in dato den 28 febr. deze jaars 1776 in eenen stevigen 

en onwederroepelijken erfkoop verkogt te hebben, gelijk zij verkopen kragt deses, aan Jan Harmen 

Ziggers nu Kampers en Jenneken Kampers ehelieden en verdere erven een stuk bouwland groot 

ongeveer een mudde in Harke, zijnde tendbaar en beswaart met ordinaire heeren lasten. Van welke 

verkogte parceel zij comparanten en verkoperen kragt dezes aan de voorn. coperen en erfgenamen 

amplissima juris forma doen landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. Haar ende haare 

erfgenamen bij dezen daarvan ontervende ende voorn. coperen met de haare in hunne plaats daar weder 

aanervende. Met belofte om deze erfkoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden te 

zullen staan wagten en waren voor alle evictie op aanspraak en namaninge als erfkoops regt is. S.A.L. In 

waarheids oirconde hebbe ik rigter voorn. deze neffens de comparanten eigenhandig getekent, 

gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nijenhuys mij vergun der aarden den 4 maart 1776. 


