
1776-1780  Transporten en hypotheken 

 
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assesoren als waren dr. J.H. Jalink en Hendrik Bruins persoonlijk gecompareert en 

erschenen sijn Wolter Jalink en Janna Geertruit ten Doeschotte ehelieden; voorts Derk Jalink en 

Anna Judith ten Doeschate ehelieden, de vrouwen in desen met hare mans geassisteert als momberen. 

Bekennende sij comparanten na ontfangst van den laasten met den eersten koopspennink ter summa van 

hondert agt en taggentig gulden, segge f 188, in eenen stevigen en onwederroepelijken erfkoop verkogt 

te hebben, zoo als nog verkoopen kragt deezes, aan en ten erflijken profijte van Gerrit ten Doeschate en 

Aleide Averbeke ehelieden en haar koperen erfgenamen een stuk lands groot twee schepel op den 

Burger Albert kamp in het carspel Goor tussen het landt van den coper en Wolter Cuiper gelegen. Van 

welker verkogte parceel de comparanten aan den voernoemden coper en erfgenamen doen landscedelijke 

cessie, transport, overdragt en overgave. Haar en haar erfgenamen bij deesen daarvan ontevende ende den 

koper met de sijne daar weder aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en 

overgave ten allen tijde te zullen staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak en aanmaninge als 

erfcoops regt is. S.A.L. In waarheids oorconde hebbe ik verwalter rigter voorn. dese neffens de 

comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 16 appril 1776. 

 

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

en Nassouw 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 Jan Christiaan Nijveld persoonlijk 

gecompareert en erschenen sijn Berent Heuten nu Nijlandt en Egbertje Klein Greven ehelieden marito 

tutore. Die bekenden en verklaarden na ontfangst van den laasten met den eersten koopspenning ter 

summa van hondert negen en negentig guldens, hersegge f 199, in eenen stevigen en 

onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben, zo als nog verkopen cragt deezes, aan en ten erflijken 

profijte van Gerrit Effink (Bode) en erfgenamen hun comparanten eigendoemlijke en toebehoorende 

stuk gaarden lant genaampt den Tispker gaarden gelegen in Stokkum naast Alink en de Zigger. 

Doende daarvan bij deezen aan den voornoemde koper en erfgenaamen landtcedelijke cessie, transport, 

overdragt en overgaven. Haar en haar erfgenaamen bij deezen daarvan ontervende en den voornoemden 

coper met de zijne in hunne plaats daar aan weder aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, 

transport, overdragt en overgave ten allen tijde te zullen staan wagten en wharen voor alle evictie op 

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

neffens de comparanten eigenhandig getekent en gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 2 mey 1776. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assesoren als waren dr. J.H. Jalink en Hendrik Bruins persoonlijk gecompareert en 

erschenen sijn Jan Brinkmans (Schepers) en Jenneken Schepers (Schreurs) ehelieden marito tutore die 

van wegens opgenomene en bij haar comparanten te dank ontfangene penningen bekenden opgeregt en 

deugdelijk schuldig te weesen aan Wolter ten Sende en erfgenamen een capitale summa groot vier 

hondert guldens, hersegge f 400. Welke capitalen sij comparanten beloven en aannemen jaarlijks en dus 

alle jaaren met en tegen vier guldens van ieder hondert en zal het eerste jaar rente of intressen hier van 

verschenen zijn op Jacobi of den 25 july deses jaars 1776 en zoo verschijnen van jaar tot jaar en dese 

beloofde intressen dus jaarlijks op yeder verschijnsdag ook moeten worden betaalt tot de dadelijke 

restitutie en aflosse toe. Die ten allen tijde zal kunnen en mogen geschieden mits de opsage en loskunde 

geschiede en gedaan worde een half jaar voor yder jaarlijksen verschijnsdag, dog dit geschied zijnde sal 

voorschreven capitaalen en ten agteren zijnde interessen op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in 

een onverdeelde summa in alhier gangbaren gouden of zilveren gelde moeten worden erlegt en 

gerestitueert aan handen van voornoemde renthefferen en of hiertoe regthebbenden. Ter preciese 

nakominge van het geen voorschreven ter securiteit der renthefferen of hiertoe regthebbende soo 



verbinden sij comparanten, zoo voor het capitaal selven als daarop bij onverhoopte wan of misbetalinge 

ten agteren te blijven interessen, hunne persoonen in goederen, gerede en ongerede goederen, geen 

uitgezondert. Gevende en stellende tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk onderpand twee 

dagwerken hooylandt het Slag genaamt liggende tussen het nije landt van Swiers en het hooilandt van 

Zwier, nog een half mudde bouwlandt het Rijt stukke genaamt gelegen tusschen het land van Ovink en 

Kuiper. Ten einde sij renthefferen sig aan deeze parceelen bij onverhoopte wan of misbetalinge, soo 

weegens capitaal als interessen, ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. 

Renuncierende zij comparanten ten dien einde van alle exceptien een privilegien regtens dese eenigsints 

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

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

Actum Goor den 3 mei 1776. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan Witzant en Jan te Ravenshorst persoonlijk 

gecompareert en erschenen sijn Hendrik Kappen of Wessels jongman (nb moet zijn Jan) en vrouw 

Fenneken Lammers ehelieden marito tutore. Welker comparanten bekenden van wegens opgenomene en 

bij haar comparanten te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan mevrouw 

Getrui Aleida Marienburg weduwe van wijlen de heer Jan Riemink en haar erfgenaamen ofte den 

houder deezer obligatie, een capitale summa van vijf hondert guldens, hersegge f 500. Stellende het 

eerste jaar interessen van dit capitaal dat sij comparanten belooven en aannemen jaarlijks en dus alle jaren 

te zullen en willen verrenten met en tegens vier guldens van ieder hondert en verschenen zijn den tienden 

mei des aanstaanden jaars een duisent seven hondert seven en seventig, dog soo sij comparanten den 

intressen niet later dan ses weken na de verschijnsdag betaalen zullen sij kunnen volstaan met drie guldens 

van ieder hondert. Zullende dit een en ander continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en 

aflosse toe. Blijvende de opsage hiervan aan wederzijden gereserveert en ses maanden voor ieder 

jaarlijksen verschijnsdag aan wedersijden kunnen en mogen geschieden. Dit dan gedaan zijnde zal 

voorschreven capitaal en daar op ten agteren zijnde intressen op den eerst daar aan volgende verschijnsdag 

in een onverdeelde summa in alhier goeden gangbaren gouden of silveren gelde aan handen van haar vrou 

renthefferse en erfgenamen of hiertoe regthebbenden moeten worden erlegt en gerestitueert. Ter precise 

nakominge van hetgeen voorschreven en ter securiteit van vrouw renthefferse, erfgenamen of hiertoe 

regthebbenden zo verbinden sij daar voor hunne personen en goederen, gerede en ongerede goederen, 

geen uitgezondert en geven en stellen daar voor tot een speciaal onderpand hun huis en hof groot ses 

schepel saayland en een stuk zaaylandt gelegen in den Agterhoeker esch groot vier schepel. Ten einde de 

vrouwe renthefferse ofte den houder dezer obligatie zig hier aan, zo wegens capitaal als verschuldigde 

interessen, ten allen tijden kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende 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 rigter voorn. dese neffens de comparanten 

eigenhandig getekent, gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mijn vergun der aarden den 11 mei 1776. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en keurnoten als waren proc. J.B. Knape en Derk te Lintele persoonlijk gecompareert 

en erschenen is Gerrit Jan Reef en Janna Keisers ehelieden marito tutore die na ontfangst van den 

laasten met de eersten koopspennink ter summa van sestig guldens, hersegge f 60, bekenden in eenen 

stevigen en onwederroepelijken erfkoop verkogt te hebben aan en ten erflijken profijte van Jannes 

Wolters (Wooldrink) en vrouwe Geesken Heegemans ehelieden haar comparanten eigendoemlijke en 

toebehoorende dagwerk hooyland het Nije genaampt liggende tusschen de gemeente en Teemkers mate 

in het Elsenererbroek waarvan zij comparanten aan de voornoemde cooperen en erfgenamen in optima 

juris forma doen lantcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. Haar en haar erfgenamen daarvan 

ontervende en de voornoemde coperen met de haare in hunne plaats daar weeder 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 erfcoops regt is. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik 

verwalter rigter voorn. dese nefffens comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Rijssen den 15 may 1776. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en keurnoten als waren proc. J.B. Knape en Derk te Lintele persoonlijk gecompareert 

en erschenen is Gerrit Jan Reef en Janna Keisers ehelieden marito tutore die na ontfangst van den 

laasten met de eersten koopspennink ter summa van negen hondert guldens, segge f 900, bekenden voor 

die summa in eenen stevigen en onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben aan en ten erflijken 

profijte van Jannes Wolters en vrouw Geesken Heegemans ehelieden en derselver erfgenamen hun 

comparanten eigendoemlijke en toebehoorende seven dagwerk hooylant de Hendertink mate 

genaamt liggende in het Elsenerbroek tussen de gemeente en Haaikers maate. Doende bij desen daarvan 

aan de kooperen voornoemt en hare erfgenamen in optima juris forma lantcedelijke cessie, transport, 

overdragt en overgave. Verkoperen haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende en de koperen 

voornoemt met de haare in hunne plaats daar weder 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 namaning als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter 

voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Rijssen den 15 may 1776. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en keurnoten als waren proc. J.B. Knape en Derk te Lintele persoonlijk gecompareert 

en erschenen is Gerrit Jan Reef en Janna Keisers ehelieden marito tutore die na ontfangst van den 

laasten met de eersten koopspennink ter summa van vijf hondert en vijf gulden, segge f 505, bekenden 

in eenen stevigen en onwederroepelijken erfkoop verkogt aan en ten erflijken profijte van Jannes 

Wolters en Geesken Heegemans ehelieden haar comparanten eigendoemlijk toebehorende katerstede 

de Kijfhorst genaamt gelegen in het Elsenerbroek. Doende bij deezen van voornoemde katerstede aan 

de voornoemde coperen en erfgenamen lantcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. De 

verkoperen haar en haar erfgenamen bij deesen daarvan ten eenen male ontervende en de coperen 

voornoemt met de haaren in hunne plaats daar weder 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 erfcoops regt is. S.A.L In waarheidts oirconde hebbe ik verwalter rigter 

voorn. dese neffens de comparanten eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Rijssen den 15 mey 1776. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en ceurnoten als waren Geurt van Ommen en Carel Willem Bakker persoonlijk 

gecompareert en erschenen zijn Jannes Wolters en vrouwe Geesken Heegemans marito tutore te Elsen 

woonende. De welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en bij haar te dank ontfangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te weezen aan Gerrit Coster Gerritzoon en desselfs huisvrou 

en erfgenaamen een capitale summa van twaalf hondert en vijftig caroli guldens ad 20 st het stuk, 

segge f 1200. Welke capitale summa sij comparanten jaarlix en alle jaren zullen en willen verrenten met 

drie en een halve gulden van ieder hondert, edog op de verschijnsdag betalende zullende als dan kunnen 

volstaan met drie gulden van ieder hondert te betalen. Waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen 

weesen den 24 jannuary 1777 en zo vervolgens van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. 

Die ten wederzijden gereserveert is en blijft mits de opzage daarvan gedaan worde een half jaar voor den 

jaarlijksen verschijnsdag. Na welke gedane behoorlijke opsage voorschr. capitaal met die als dan ten 

agteren zijnde interesse op den eersten komenden verschijnsdag in goeden gangbaren Hollandschen gelde 

in een onverdeelde summa aan handen van de renthefferen ofte haar erfgenamen binnen Almelo kost en 

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



verlopenen interessen zij comparanten verbinden hunne personen, gerede en ongerede goederen, geen van 

die uitgezondert en stellende daarvoor tot een speciaal gerigtelijk hypotheek en onderpandt haar 

comparanten aangekogte en eygendoemlijke plaatsjen de Kijfhorst genaamt met de onderhorige 

landerijen als mede nog ongeveer agt dagwerk hooylandt de Henderink maate genaampt liggende 

tusschen de gemeente en Haaykers mate alle in het Elssenerbroek onder desen gerigte van Kedungen 

kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of deszelfs erfgenamen haar daar aan in cas van 

misbetalingen, zoo wegens capitaal als interesse, ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en 

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

dezen eenigsinds contrarierende en in specie de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids 

oirconde hebbe ik verwalter rigter voorn. deze neffens de comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt 

en gesegeldt. 

Actum Goor den 18 mey 1776. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan Christiaan Nijveld en Willem Jacob Welmers 

persoonlijk gecompareert en erschenen zijn Arent Varenhorst en vrouwe Henderina Gorkink ehelieden 

marito tutore tot Marculo wonende en verklaarden van wegens opgenomen en bij haar te dank ontfangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan mejuffrouw Berendina van Heek en haare 

erfgenamen een capitale en suivere summa van een duisent caroly guldens ad twintig stuivers het stuk. 

Belovende dit capitaal, waarvan het eerste jaar interesse verschenen zal zijn den vijf en twintigsten july 

deses jaars een duisent seven hondert ses en seventig, jaarlijks en dus alle jaren te zullen en willen 

verrenten met en tegens drie guldens van ieder hondert en dus dartig guldens alle jaar en zoo continueren 

van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wederzijden gereserveert blijft mits de 

opzage daarvan gedaan worde drie maanden voor ieder jaarlijksen verschijnsdag. Als wanneer 

voorschreven capitaal en daarop ten agteren zijnde intressen op den eersten daar aan volgende 

verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier goeden gangbaren gouden of zilveren gelde aan handen 

van renthefferse of haar erfgenamen zal moeten worden erlegt en gerestitueert. Verbinden zij comparanten 

hier voor ter securiteidt van haar renthefferse of hiertoe regthebbende hunne prsonen en goederen, gerede 

en ongerede goederen, geen uitgezondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheek en 

gerigtelijk onderpandt 1. twee mudde zaaylandt in den Markelsen esch tussen Jan Lodeweges en Gerrit 

Kistemaker, 2. een stuk weide of groenlandt in den Koekkoek naast de gemeente en Berent Diekink, 3. 

een huis zoo door comparanten en selfs wort bewoont neffens den hof, 4. een gaarden den Hallers gaarden 

genaamt gelegen langes den gaarden van Gerrit Kistemaker. Ten einde zij renthefferse of hiertoe 

regthebbenden sig bij onverhoopte wan of misbetalinge, zoo wegens capitaal als ten agteren zijnde 

interessen, hier aan ten allen tijden kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Rentgeveren ten 

dien einde renuntierende 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 dese neffens 

comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gesegeld. 

Actum Marculo den 18 mey 1776. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan Christiaan Nijveld en Willem Jacob Welmers 

persoonlijk gecompareert en erschenen is Jan Ebbekink en vrouwe Maria Pongers ehelieden marito 

tutore. Die bekenden van wegens opgenomene en bij haar te dank ontfangene penningen opregt en 

deugdelijk schuldig te sijn aan Willem Schrijver en vrouwe Henderina Rietmans ehelieden en 

erfgenamen de summa van negen hondert guldens, hersegge f 900. Welker capitaal, waarvan het eerste 

jaar interesse zal verschenen zijn den eersten mey des jaars een duisend seven hondert seven en seventig, 

sij comparanten beloven en aannemen jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en willen verrenten met en 

tegens drie guldens van ieder hondert. Het welke van jaar tot jaar zal continueren tot de dadelijke restitutie 



en aflosse toe. Blijvende de opsage aan wederzijden gereserveert die ten allen tijden zal kunnen en mogen 

geschieden egter niet later dan een half jaar voor ieder jaarlijksen verschijnsdag. Na welker indien wegen 

gedane opsage voorschreven capitaal en daar op verschuldigde interessen op den eersten daar aan 

volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier goeden gangbaren gouden of zilveren gelde 

aan handen der renthefferen of hiertoe regthebbende zal moeten worden erlegt en gerestitueert. Hier voor 

verbinden rentgeveren ter securiteit der renthefferen hunne personen en goederen, gerede en ongerede 

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

1. het huis zoo door comparanten selfs wort bewoont met den hoff neffens een gaarden op den Weemer 

kamp aan den weg na de pastorie, 2. ses schepel boulandt de Kempkes genaampt gelegen tussen Jan 

Heilersig en Claas Brinkers, 3. twee dagwerken hooylandt gelegen agter Keppels tussen Harmen Lonink. 

Dit alles ten einde voornoemde renthefferen of den houder of houderen deser obligatie zig hier aan, zo 

wegens capitaal als ten agteren blijvende interessen, ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en 

mogen verhalen. Renuntierende sij rentgeveren ten dien einde van alle exceptie en privilegien regten 

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

oirconde hebbe ik rigter voornoempt dese neffens de comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en 

gesegelt. 

Actum Marculo den 28 mey 1776. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan Christiaan Nijveld en Willem Jacob Welmers 

persoonlijk gecompareert en erschenen zijn Arent Varenhorst en vrouwe Henderina Gorkink ehelieden 

marito tutore die bekenden na ontfangst van den laasten met den eersten koopspennink ter summa van 

seshondert negen en twintig guldens, in gevolge koopsbrief van den negen en twintigsten augusti des 

jaars een duisend seven hondert vijf en seventig daarvan opgerigt, in eenen stevigen en 

onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben aan Tonis Wannink (Begijnenman) en vrouw Janna 

Baan ehelieden en erfgenamen haar eigendoemlijk en toebehoorende hooylandt het Grote slag of 

Keppels slag genaamt zijnde ongeveer twee dagwerk tussen het hooylandt van J.H. Heilersig en Harmen 

Lonink. Zijnde vrij en allodiaal en nergens mede beswaart dan met drie stuiver contributie enkelt gelt en 

de weg van J.H. Heilersig daar door gaande. Verkoperen doen bij en door desen van dit verkogte parceel 

aan de voornoemde coperen en erfgenamen in volle forma regtens lantcedelijke cessie, transport, 

overdragt en overgaven. Haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende en voornoemde koperen 

met de haren in hunne plaats daar weder aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport, 

overdragt en overgave ten allen tijden te 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 de 

verkoperen eigenhandig getekent, gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Marculo den 23 mey 1776. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan Christiaan Nijveld en Jan Witzant erschenen is Jan 

Groten Nulen nu Jan Dijk en Mechtelt Dijk ehelieden marito tutore die bekenden van wegens 

opgenomen en bij haar te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Henrik 

Brons en Maria Eliesabet Wansink of derzelver erfgenamen of den houder deser obligatie een capitaale 

summa van seven hondert guldens, hersegge f 700. Dit capitaal, waarvan het eerste jaar interesse 

verschenen sal zijn den negen en twintigsten mey des jaars een duisent seven hondert seven en seventig, 

beloven zij rentgeveren jaarlijks en dus alle jaren te zullen en willen verrenten met en tegens vier gulden 

van ieder hondert, edog de renten niet langer dan twee maanden na de verschijnsdag betalende zullen als 

dan kunnen volstaan met drie guldens van ieder hondert. Welker een en ander zal continueren van jaar tot 

jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Blijvende de opsage hiervan aan wederzijde gereserveert en 

ten allen tijden aan wedersijden kunnen en mogen geschieden mits niet later dan drie maanden voor ieder 



jaarlijksen verschijnsdag en dit geschiedt zijnde zal het voorschreven capitaal en verlopene renten op den 

eerst volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier goeden gangbaren gouden of silveren 

gelde aan handen van opgemelde personen moeten worden erlegt en gerestitueert. Ter securiteidt van 

deselve zoo verbinden zij rentgeveren daarvoor hunne personen en goederen, gerede en ongerede 

goederen, geen uitgesondert en gevenden en stellende tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk 

onderpant 1. hun huis en hof groot drie schepel, 2. vijf mudde zaaylants gelegen in het 

Marculosebroek, 3. vijf dagwerk hooylant gelegen in het Marculosebroek. Ten einde de renthefferen 

of hiertoe regthebbenden sig aan dese parcelen wegens onverhoopte wan of misbetalinge, zoo wegen 

capitaal als verschuldigde interessen, ten allen tijde kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhalen. 

Renuntierende zij rentgeveren ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens dezen eenigsints 

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

rigter voornoempt dese neffens de heer Hendrik Jalink, als sijnde door comparanten in judicio daartoe 

gequalificeert, eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mijn vergun der aarden den 29 mey 1776. 

 

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

en Nassouw 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 Derk Hendrik Gorkink in den gerigte 

gecompareert en erschenen is Berentjen Demmers weduwe van wijlen Theunis Janssen Vedders 

geassisteert in zoo verre nodig met Jan Derksen Tijman als haren versogten en in judicio toegelaten 

momboir. Bekennende sij comparante van wegens opgenomene en bij comparante te dank ontfangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Gesina Kloots weduwe van wijlen Derk Welmers 

en erfgenamen een summa van een duisent en vijftig gulden, hersegge f 1050. Dit capitaal, waarvan het 

eerste jaar interesse sal verschenen sijn den eersten mei des jaars een duisent seven hondert seven en 

seventig, neemt zij comparante aan en belooft hetselve jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en willen 

verrenten met en tegens drie guldens van ieder hondert. Sullende dese intersse moeten betaalt worden van 

jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Blijvende de opsage aan wedersijden hiervan 

gereserveert en ten allen tijden kunnen en mogen geschieden dog niet later dan een half jaar voor ieder 

jaarlijksen verschijnsdag. Deselve op voorschreven tijdt geschiedt sijnde sal dit capitaal en daarop 

verschenen ten agteren verlopen en verschuldige interessen op den eerst daar aan volgende verschijnsdag 

in een onverdeelde summa aan handen van den houder of houderen deser obligatie in alhier goeden 

gangbaren gouden of silveren gelde moeten worden erlegt en gerestitueert. Ter preciese nakominge van 

hetgeen voorschreven en ter securiteit van tot dese penningen regthebbenden verbint sij comparante 

daarvoor haar persoon en goederen, gerede en ongerede goederen, geen uitgesondert en gevende en 

stellende tot een speciaal hypotheeg en gerigtelijk onderpandt 1. een huis met de grondt daar het op 

staat gelegen in Marculo en wordende thans door haar comparante selfs bewoont, 2. twee stukjes 

landt groot drie schepel genaamt den Leenakkers gelegen in den Marculoossen esch langs den weg 

na Kuilenberg opschietende westwaarts en oostwaarts het eindens verscheiden landen, 3. Het 

sestiende deel van het Apengoor zoo als hetselve in sijn bepalinge is afgebaakt gelegen bij den 

Rosendom aam de Schipbeek tussen Lubbers en Stratemans delen, 4. een gaarden in den Koekkoek 

tussen de gaardens van Welmers en Gorkink. Ten eynde den houder off houderen deezer obligatie bij 

onverhoopte wan of misbetalinge sig off haar aan alle dese parcelen, soo wegens capitaal als 

verschuldigde interessen, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Ten dien einde 

renuncierende van alle exceptien en privilegien regtens deesen eenigsints contrarierende en in specie de 

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

comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Marculo den 14 maart 1776. 

 

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

en Nassouw 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 Willem Jacob Welmers persoonlijk 



gecompareert en erschenen is Derk Hendrik Gorkink en vrouw Hermina Heilersig ehelieden marito 

tutore die bekenden en verklaarden van wegens opgenomen en bij haar te dank ontfangen penningen 

opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Jan Derksen Tijman en erfgenamen een capitale summa groot 

drie hondert guldens, hersegge f 300. Van welker capitaal dat sij comparanten beloven jaarlijks en dus 

alle jaaren te sullen en willen verrenten met en tegens drie gulden van ieder hondert. Het eerste jaar 

interesse zal verschenen zijn den darden juny des aanstaanden jaars een duisent seven hondert seven en 

seventig en dese beloofde interesse moeten betaalt worden van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en 

aflosse toe. Waarvan de opsage aan wedersijden gereserveert is en blijft en ten allen tijden zal kunnen en 

mogen geschieden dog niet later dan een half jaar voor ieder jaarlijksen verschijnsdag. De opsage aldus 

geschiedt van het voorschr. capitaal en daarop ten agteren sijnde interesse op den eerst daar aanvolgende 

verschijnsdag in een onverdeelde summa en alhier goeden gangbaren gouden of silveren gelde aan handen 

van den rentheffer of houder deser obligatie moeten worden erlegt en gerestitueert. Hier voor verbinden 

zij comparanten hunne personen en goederen, gerede en ongerede goederen, geen uitgesondert. Gevenden 

en stellende tot een speciaal hypotheeg en gerigtelijk onderpandt een stuk landt in den Koekkoek den 

Peggen genaamt tussen de landen van A.D. Quak en de kinderen van weilen Hendrik Ebbekink in de 

boerschap Stokkum. Ten einde de rentheffer voornoemt of hiertoe regtehebbende sig hier aan bij 

onverhoopte wan of misbetalinge, soo wegens capitaal als verschuldigde interessen, ten allen tijden kost 

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

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

gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens rentgeveren eigenhandig 

getekent en gesegelt. 

Actum Marculo den 14 juny 1776. 

 

Copia 

Wij Burgemeesters, Schepenen en Raden der stad Swol doen hier mede te weten dat voor ons persoonlijk 

gecompareert ende erschenen zijn Nicolaas van Kempen en vrouw Anna Wermelinc van Kempen 

geboren Kok ehelieden. Verklaardt int bestendigste forma regtens te qualificeren en volmagtig te maken 

Jannes Welmerink te Goor om namens de comparanten voor het weled. gerigt van Kedingen aan Hermen 

ten Philipsborg (Vinkers) en sijn vrouw Jenneken ten Philipsborg (Notteberg) te transporteren en over 

te dragen een kampjen bouwlandt in het Elsenerbroek soo als hetselve door comparanten aan voorn. 

personen in de maant april laastleden is verkogt. Voorts om voor de comparanten publiq te verkopen een 

hooymate bij Heyinkhorst onder Goor gelegen, de kooppenningen te ontfangen en daarvan vervolgens 

mede gerigtelijk transport te doen. Alles te doen als na regte behoort en met magt om in desen alles te 

verrigten wat de sake nooddruft sal vereischen ende belofte van ratificatie en denuniteidt en verder 

vereischt als na regte. In waarheids kennis hebben wij deese met onses stads segel en subscriptie van een 

deses stads secretarien doen bekragtigen. 

Zwol den 24 juny 1776. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en ceurnoten als waren dr. J.H. Jalink en Roelof Roelofsen erschenen is Jannes 

Welmerink als gevolmagtigde van Nicolaas van Kempen en vrouw Anna Wermelinc Kok ehelieden 

welke volmagt op den vier en twintigsten juny deses jaars een duisent seven hondert ses en seventig voor 

de weled. Hoog Agbare Magistraat der stad Zwol op hem comparant ad hune actum debite is gepasseert 

en alhier in den gerigte gesien, gelesen, van waarden erkent en ten prothocolle van transporten deses 

gerigt nr 10 folio 36 en 37 geregistreert. Uit kragt van welker volmagt comparant verklaarde dat sijn 

principaal en principalinne na ontfangst van den laasten met den eersten koopspenning ter summa van 

drie hondert vijf en twintig guldens, hersegge f 325, vrij gelt in eenen stevigen en onwederroepelijken 

erfcoop hebben verkogt aan en ten erflijken profijte van Harmen ten Philipsburg en desselfs 

huisvrouw Jenneken ten Philipsburg en erfgenamen een kampjen bouwland den Spolers kamp 

genaamt groot vier schepel gelegen in het Elsenerbroek langs koperen haar hooylandt schietende met het 

einde aan het Kindergoor. Den comparant doet cragt voorschreven volmagt namens de heer en vrouw 



constituenten aan de voornoemde coperen en haar erfgenamen van dit verkogte perceel in optima juris 

forma landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. De constituenten en haar erfgenamen bij 

desen daarvan ontervende en voornoemde coperen daar weder aanervende. Beloven sij constituenten dese 

erfcoop, cessie, transport, overdrgat 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 waarheids oirconde hebbe ik verwalter 

rigter voornoemt dese neffens den comparant eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 1 july 1776. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan Christiaan Nijveld en Jan ten Keusenkamp erschenen 

sijn Willem Kuipers en Jenneken Leuverink ehelieden marito tutore. Bekennende wegens opgenomene 

en bij haar te dank ontfangen penningen ter summa van drie hondert gulden, segge f 300. Dit 

voorschreven capitaal opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Wel Eerwaarden Heer Gerhard Johan 

Scheers en desselfs susteren Catharina Zara Scheers en erfgenamen. Nemende aan dit capitaal ad drie 

hondert guldens, waarvan den eerste verschijnsdag der hierna te beloven interesse sijn sal den achtienden 

july des aanstaanden jaars een duisent seven hondert seven en seventig. Jaarlijks en dus alle jaren te sullen 

en willen verrenten met en tegens drie gulden en tien stuivers van ieder hondert, dog ses weken na den 

verschijnsdag betalende sullen sij kunnen volstaan met drie gulden van ieder hondert. Welker een en ander 

sal continueeren van jaar tot jaar en dus alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe. Blijvende de opsage aan 

wedersijden gereserveert staan dat aan wedersijden vrij. Deselve ten allen tijde te mogen doen mits het 

geschiede drie maanden voor ieder jaarlijksen verschijnsdag. Na welker gedane behoorlijke opsage het 

gemelde capitaal en ten agteren sijnde interessen op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een 

onverdeelde summa in alhier gangbaren goude of silveren gelde aan handen van den renthefferen 

voornoemt of hiertoe regthebbenden zal moeten worden erlegt en gerestitueerd. Ter precise nakoming van 

dit alles en ter securiteit van den houder of houderen deser obligatie verbinden sij comparanten hier voor 

hunne personen en goederen, gerede en ongerede goederen, geen uitgezondert en gevende en stellende tot 

een speciaal hypotheeg en gerigtelijk onderpandt 1. twee schepel zaaylandt of Gaven landt genaamt in 

den Agterhoek gelegen, 2. een mudde zaaylandt het Goedtkoops stukke genaamt gelegen tussen het 

Ronde stuk en de Vooregge. Dit alles opdat sij renthefferen voornoemt en hunne erfgenamen of hiertoe 

regthebbenden bij onverhoopte wan of misbetalinge zig aan deese percelen, zoo wegens capitaal als 

interessen, ten allen tijde kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende sij 

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

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

neffens comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 18 july 1776. 

 

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

en Nassouw 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 Kooy Jan erschenen is Gerrit Meengs 

als sijnde bij appoinctement in dato den 30 appril deses jaars 1776 door den Hoog Geboren Heer en Graaf 

den Grave van Heiden Hompesch Heere van Ootmarssum Landdroste van Twenthe aangestelt als 

ceurator over desselfs suster Hilleken Meengs weduwe van wijlen Harmen Montenij. Verklarenden 

den comparant dat sijn voorschreven suster op den 26 augusti des afgewekenen jaars 1775 voor een 

summa van een duisent negen hondert en agt guldens, den guldens van een en twintig stuivers en vier 

penningen het stuk, verkogt heeft aan en ten erflijke profitt van Jan Hendrik Heilerzig de hierna 

gespecificeerde vaste goederen 1. den Anholts kamp tussen de landen van Bartels en Jabbinga ongeveer 

ses schepel, 2. de Dijkinks halven Rondenkamp in Stokkum gelegen aan het veen bij de Weeme groot 

ongeveer ses schepel, 3. twee schepel in den Dorper esch tussen het lant van Welmers en aan het einde 

langs den gemenen weg tiendbaar onder Leuinks tiende aan den huise Grimberg, 4. huys, hof en daarbij 

liggende landerijen de Leegte genaamt, 5. twee dagwerken hooylandt de Deele genaamt in Markelo 



gelegen aan den Neuwendijk, 6. een hooylandt de Akkers genaamt groot ongeveer anderhalf dagwerk. 

Den comparant heeft in sijn opgemelde qualiteit verklaart dat den laasten met den eersten koopspennink is 

voldaan en betaalt, dus doet hij van desen verkogte perceelen aan voornoemden koper en erfgenamen 

landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave cragt zijn voorschreven qualiteit zijn suster Hilleken 

Meengs weduwe van wijlen Harmen Montenij en erfgenamen bij desen daarvan ontervende en den 

voornoemden koper en de sijne en haar in haar erfgenamen plaats daar weder aanervende. Met belofte om 

dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave namens sijn voorschreven suster 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 hebbe ik rigter voornoemt desen neffens den comparant eigenhandig getekent en 

gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 21 july 1776. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en keurnoten als waren dr. J.H. Jalink en Willem Carel Bakker erschenen is Derk 

Slot en vrouw Jenneken Hegeman ehelieden marito tutore in Elsen wonende. Bekennende van wegens 

opgenomene en bij haar te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Peter 

Immink en vrouw Janna Janssen en erfgenamen een capitale summa groot ses hondert guldens, 

hersegge f 600. Welke sij beloven en aannemen jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en willen verrenten 

met en tegens drie guldens van ieder hondert. Sullende het eerste jaar interesse verschenen sijn den twee 

en twintigsten july des aanstaanden jaars een duisent zeven hondert en zeven en zeventig en dese beloofde 

interesse moeten betaalt worden aanstaanden jaar en dus alle jaaren en continueren van jaar tot jaar tot de 

dadelijke restitutie en aflosse toe waarvan de opsage aan wedersijden gereserveert blijft. Kunnende en 

mogende die ten allen tijden aan wedersijden geschieden mits dat deselve gedaan worde een half jaar voor 

ieder jaarlijksen verschijnsdag. Voor welke behoorlijke opsage het voorschreven capitaal en verlopene 

renten op den eerst daar aanvolgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier goeden gangbaren 

goude of silveren gelde aan handen van de rentheffer of houder of houderen deser obligatie sal moeten 

worden erlegt en gerestitueert. Hiervoor verbinden zij rentgeveren hunne personen en goederen, gerede en 

ongerede goederen, geen uitgesondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk 

onderpand 1. huis en hof mitsgaders een kamp zaailandt naast de landerien van de Meyer aan de eene 

zijde gaande en de andere zijde naast Eeftinks weide den Grashof genaamt groot een mudde sijnde 

allodiaal, 2. een stuk het Grote Hoek stukke genaamt gelegen aan Wilgerink weg groot ses schepel 

sijnde tiendbaar, 3. een stuk het Kleine Hoek stuk groot een mudde gelegen aan de oversijde van 

Wilgerink weg mede tiendbaar, 4. een stuk de Kleine Liettelge groot een half mudde ook tiendbaar, 5. 

een hooi mate de Grote Halve mate genaamt groot ses dagwerk, alle in de boerschap Elsen gelegen. 

Ten einde voornoemde renthefferen of hiertoe regthebbenden zig bij onverhoopte wan of misbetalinge, 

zoo wegens capitaal als verlopene renten, aan voorschreven parcelen ten allen tijden kost en schadeloos 

zullen 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 heb ik rigter voornoemt dese neffens Gerrit ten Zijthoff als sijnde door 

comparanten hiertoe in judicio gequalificeert eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 22 july 1776. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan Christiaan Nijveld en Roelof Fruink erschenen zijn 

Derk Wessels nu Alberink en desselfs huisvrouw Henderine Alberink ehelieden marito tutore die 

bekenden van wegens opgenomene en bij haar ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te 

sijn aan Jan van Hoek en zijn huisvrouw Maria Stokkers ehelieden tot Rijssen woonende een capitale 

summa van een duisent gulden, hersegge f 1000 ad 20 stuivers het stuk. Beloven sij dit capitaal, 

waarvan het eerste jaar interesse sal verschenen sijn den 17 july des aanstaanden jaars een duisent seven 



hondert en seven en seventig, jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en willen verrenten met en tegen drie 

gulden van ieder hondert, uitmakenden alle jaaren dertig guldens. Zullende dese interesse moeten betaalt 

worden van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Kunnende de opsage ten allen tijde aan 

wedersijden geschieden mits deselve gedaan worde een half jaar voor ieder jaarlijksen verschijnsdag. Als 

wanneer dan voorschreven capitaal en ten agteren zijnde interessen op den eerst daar aan volgende 

verschijnsdag in alhier goeden gangbaren gouden of silveren gelde in een onverdeelde summa aan hem 

Jan van Hoek of desselfs vrouw Maria Stokkers of erfgenamen sal moeten worden erlegt en gerestitueert. 

Hiervoor verbinden sij rentgeveren hunne personen en goederen, gerede en ongerede goederen, geen 

uitgesondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheeg en gerigtelijk onderpandt 1. haar eigen 

toebehoorende halve erve en goedt Alberink genaamt met desselfs ap en dependentien, regt en 

geregtigheden, zoo en als van Jan Brouwer is aangekogt en door de comparanten selfs bebouwt en 

bewoont wort en in de boerschap Elsen kennelijk gelegen, 2. twee dagwerken hooylant bij Arents huis in 

het Elsenerbroek, 3. drie schepel bouwlandt den Aaftink kamp genaamt tussen de landen van Alberink 

en Eeftink in den Elsener esch alle onder de Boerschap Elsen in desen gerigte van Kedingen kennelijk 

gelegen. Ten einde de rentheffers of erfgenamen en sig hier aan bij onverhoopte wan of misbetalinge, zoo 

wegens het capitaal als ten agteren sijnde renten, ten allen tijden kost en schadeloos zullen kunnen en 

moogen verhalen. Renuntierende zij rentgeveren 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 rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 17 july 1776. 

 

Geldlening in augustus 1776 van bewoners erve Haarjan welke akte slecht leesbaar is: 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan Christiaan Nijveld en Roelof Fruink erschenen is 

Haar Jan of Jan Haarman in Stokkum wonende weduwnaar van wijlen Gerritjen Wenning. 

Genoemd worden zijn zoon Jan Haarman en beide dogters Jenneken en Jaapken Haarman die 

geassisteerd worden met Jacob Welmers. f 2600 wordt geleend wordt van Gerhard Dumbar en vrouw 

Geertrui Margaretha Eekhoudt te Deventer wonende. Onderpand hun huis en hof en 13 stukken 

land. 

 

pag 49-55 manco. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Jan Roelof Tangena en Adolph Quak erschenen is Willemina 

Jabbinga in desen geassisteert met Willem Jacobus Welmers als haren verkoren en toegelaten momboir. 

Bekennende voor een summa van drie hondert guldens, hersegge f 300, verkogt te hebben aan Jan 

Harmen Snel en Hendrika Everwennink ehelieden en erfgenamen een stukjen bouwlandt groot een 

scheepel in den Harker esch tussen de landen van Berent ten Zijthof, een stukjen bouwlandt den 

Aanholts camp genaamt groot ongeveer drie schepel tussen de landen van den coper en Jan Hendrik 

Heilersig, anderhalf dagwerk hooilandt het Slag genaamt in de Markeler slagen gelegen, een agtste 

part van huis en hof gelegen naast het huis van Derk Hendrik Gorkink binnen Marculo. Van alle dese 

parcelen doet de comparante onder voorgaande assistentie aan J.H. Snel en Hendrika Everwennink 

ehelieden en erfgenamen hier mede in volkomene regtens landcedelijke cessie, transport, overdragt en 

overgave. Comparante haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende en hem J.H. Snel en sijn 

huisvrouw voornoemt en erfgenamen in haar plaats daar weder aanervende. Met belofte om dese erfcoop, 

cessie en transport ten allen tijden 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 verwalter rigter voorn. dese neffens 

D.H. Gorkink sijnde door haar comparante in judicio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Marculo den 28 febr. 1777. 



 

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

en Nassouw 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 Willem Jacob Welmer persoonlijk 

gecompareert en erschenen sijn Hendrikjen Leunk wed. van wijlen Gerrit Kistemaker in desen 

geassisteert met Lammert Keur als haren versogten en in judicio toegelaten momboir; wijders Jan 

Kistemaker en Janna Roelvink, Jan Baan en Geertrui Kistemaker ehelieden, de vrouwens in desen 

zoo verre nodig met haare mans als na regten geassisteert. De welke bekenden na ontfangst van den 

laasten met den eersten koopspennink ter summa van ses hondert en vijftig guldens, hersegge f 650, in 

eenen stevigen en onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben, zoo als sij bovengenoemde comparanten 

ieder in het bijsonder en alle in het generaal al nog verkopen kragt deses, aan en ten erflijken profijte 

van Jannes Karkenmeyer (Vrielink) en desselfs huisvrouw Jenneken Karkenmeyer en erfgenamen 

twee stukken bouwland gelegen agter het Tibben blik of Volkerink tussen de landen van het Grote 

Gasthuis tot Deventer en het eene groot ongeveer vier schepel en het andere ongeveer drie schepels. 

Moetende den koper op dese twee stukken tot sijnen laste neemen de enkelde verpondingen en contributie 

eene gulden en veertien stuivers. Dit alles in gevolge coopbrief in dato den sesden august een duisent 

zeven honderd ses en zeventig des afgewekenen jaars. Bovengenoemde comparanten de vrouwens als 

boven geassisteert doen van dese verkogte parcelen aan voornoemde copers en erfgenamen bij desen in de 

bestendigste forma regtens landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. Verkopers haar en haar 

erfgenamen bij desen daarvan ontervende en de kopers met de haaren in hunne plaats daar wederom 

aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport 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 en gesegelt. 

Actum Marculo den 11 maart 1777. 

 

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

en Nassouw 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 Roelof Fruink persoonlijk 

gecompareert en erschenen is Arent Varenhorst en Hendrina Gorkink ehelieden marito tutore. 

Bekennende na ontfangst van den laasten met den eersten koopspennink ter summa van taggentig gld, 

hersegge f 80, in eenen stevigen en onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben aan en ten erflijken 

profijte van Willem Jacob Welmers en Willemina Tieberink ehelieden twee hoekjes gaarden landt 

ongeveer drie spint, vrij en zonder enig bezwaar hoe ook genaamt, in den Koekkoek tussen de landerien 

van Gerrit Oink en Jan Kistemaker liggende kopers landt daar tussenin. Voor welker verkogte twee 

stukjes gaarden landt sij comparanten en verkoperen aan de voornoemde copers en erfgenamen cragt 

deses doende landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. De comparanten haar en haar 

erfgenamen bij desen daarvan ontervende en de copers voornoemt met de haare 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 naminge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheidts oirconde 

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

Actum Marculo den 11 maart 1777. 

 

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

en Nassouw 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 Roelof Fruink persoonlijk 

gecompareert en erschenen sijn Gerhardus ten Dam en Aaltjen ter Borg ehelieden marito tutore. Welke 

bekenden na ontfangst van den laasten met de eersten koopspennink ter summa van hondert vijf en 

twintig guldens, hersegge f 125, in een stevigen en onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben aan 

Derk Hendrik Snel en Jacoba van Barnevelt ehelieden een stuk bouwlandt groot ongeveer twee 

schepel sijnde tiendbaar gelegen aan de Hurne aan Claas Binkers sijn landt waarvan sij comparanten bij 

desen aan voornoemden D.H. Snel en Jacoba van Barnevelt ehelieden bij desen doen landcedelijke cessie, 



transport, overdragt en overgave. De comparanten en verkoper haar en haar erfgenamen cragt deses 

daarvoor ontervende en voornoemde copers met de haare 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 als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheidts oirconde 

hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Marculo den 14 maart 1777. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan Witsant en Roelof Fruink persoonlijk gecompareert 

en erschenen is Gerrit Wegereef nu scholte Wijfferink uit Harke en Johanna Jalink ehelieden marito 

tutore. Bekennende wegens opgenomen en bij haar comparanten te dank ontfangene penningen opregt en 

deugdelijk schuldig te zijn aan den wel edelen heer en mr. J.H. Moyderman rigter van Diepenheim en 

desselfs eheliefste en erfgenamen een capitale summa groot zeventien hondert guldens, hersegge f 

1700, waarvan het eerste jaar rente tegens de hierna te belovende interessen sal verschenen sijn den 

negentienden maart des aanstaanden jaars een duisent zeven hondert agt en zeventig. Belovende zij 

comparanten jaarlijks en alle jaaren te sullen en willen verrenten met en tegens drie guldens en tien 

stuivers van ieder hondert en hier mede te continueren van jaar tot jaar, dus alle jaren tot de effective 

aflosse die ten allen tijden aan wedersijden sal vrij staan en dus kunnen een mogen gedaan worde mits de 

loskonde gedaan worde een half jaar voor de verschijnsdag. Dat dus geschiet sijnde sal dit capitaal met de 

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

gangbaren gouden of silveren gelde aan handen van voornoemde renthefferen of erfgenamen moeten 

worden erlegt en gerestitueert. Hier voor verbinden zij comparanten ter securiteit van voornoemde 

renthefferen en erfgenamen hunne personen, gerede en ongerede goederen geen uitgesondert en daar voor 

bij desen tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt stellende en mits desen daarvoor verbinden 

het erve Wijferink met de hooge en lage landerien en houtgewassen en alles wat daar thans nog 

onderhorig is. Ten einde voornoemde renthefferen of hiertoe regthebbenden in cas van misbetalinge, zoo 

van capitaal als interessen, sig daar aan ten allen tijden kost 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 waarheits oirconde 

hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 30 maart 1777. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren burgermeester Jan Reint Janssen en Derk Warnink 

gecompareert en erschenen is Albert Ziemerink en Fenneken Duischen ehelieden marito tutore. 

Bekennende wegens opgenomene en bij haar comparanten ten dank ontfangene penningen opregt en 

deugdelijk schuldig te sijn aan dr. J. [Cat] een capitale summa groot zeeven hondert guldens, 

hersegge f 700, waarvan het eerste jaar interesse sal verschijnen den tweeden juny des aanstaanden jaar 

een duisent zeeven hondert agt en zeventig. Beloven zij comparanten jaarlijks en dus alle jaren te sullen en 

willen verrenten met en tegens drie guldens en tien stuivers van ieder hondert, dog dese interesse niet later 

dan ses weken na de verschijnsdag betalende sullen als dan kunnen volstaan met de betalinge van drie 

guldens van ieder hondert. Welker een en ander sal continueeren van jaar tot jaar en dus alle jaren tot de 

effective aflosse toe, waarvan de opsage aan wedersijden is gereserveert en gedaan mogen worden dan een 

half jaar voor ieder jaarlijksen verschijnsdag. Dit gedaan zijnde sal voorschreven capitaal met de 

verlopene renten op den eerstkomende verschijnsdag in een onverdeelde summa aan handen van den 

houder deser obligatie moeten worden gerestitueert en erlegt. Hiervoor verbinden sij comparanten hunne 

personen, gerede en ongerede goederen, geen uitgesondert en tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk 

onderpandt daarvoor stellende een stuk hoog en laag hooilandt met een camp bouwlandt invoegen 

en zo als sij comparanten uit het Slag hebben aangekogt ten einde den rentheffer voornoemt of hiertoe 



regthebbenden sig hier aan, zoo wegens capitaal als interessen, ten allen tijden kost en schadeloos sullen 

kunnen en mogen verhalen. Renuncierende 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 Gerrit Klein Rouwler, sijnde door comparanten in judicio daartoe 

gequalificeert, eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Rijssen den 1 april 1777. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren dr. Joan Henrik Jalink en Jan Roelof Jalink persoonlijk 

gecompareert en erschenen sijn Jan Hendrik Gijmink nu Luttikhedde en desselfs huisvrouw 

Jenneken Luttikhedde, voorts Jan Wessels en desselfs huisvrouw Geertruit Gijmink maritis 

tutoribus, zoo voor haar selfs en als wettige erfgenamen van wijlen haar moeder en schoonmoeder 

Maria Gijmink. De welke bekenden en verklaarden ingevolge coopbrief in dato den 12 mei 1776 daarvan 

opgerigt aan Berent Dijkman en desselfs huisvrouw Gesiena te Meerman verkogt te hebben haar 

eigendoemlijke en toebehorende plaatsjen de Wildeman genaamt met desselfs hooge en lage landerien, 

regt en geregtigheden, lusten en lasten in het carspel van Goor en dat voor een summa van negen 

hondert caroly guldens, zegge 900 guldens, ad 20 stuiver het stuk. Van welker coopspenningen zij 

comparanten verklaren voldaan en betaalt te wesen. Doende derhalven van gemelde plaatsjen Wildeman 

bij desen landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan en ten erflijken profijte van de copers 

voornoemt. Comparanten haar en haare erfgenamen daarvan ontervende en de coperen Berent Dijkman en 

desselfs huisvrouw Gesiena Meerman en erfgenamen daar weder aanervende bij desen. Me belofte 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 waarheits oirconde hebbe ik 

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

Actum Goor den 28 appril 1777. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren dr. Joan Henrik Jalink en Jan Roelof Jalink persoonlijk 

gecompareert en erschenen sijn Berent Dijkman alias Kruder en desselfs huisvrouw Gesiena te 

Meerman marito tutore. Welke bekenden en verklaarden wegens opgenomen en bij haar comparanten te 

dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan mevrouw Arnolda Geertruida 

Riemink weduwe van wijlen de heer Bitter Dapper en erfgenamen, een capitale summa van vijf 

hondert guldens, segge f 500. Welker summa sij comparanten beloven jaarlijks en alle jaren te zullen en 

willen verrenten met vier guldens van ieder hondert, edog binnen ses weken na den verschijnsdag 

betalende sullende als dan kunnen en mogen volstaan met drie guldens van ieder hondert te betalen; 

waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen wesen den vijftienden mei een duisent zeven hondert agt 

en zeventig en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Waarvan de 

opsage ten wedersijden gereserveert is en blijft en deselve gedaan worde een vierendeels jaars voor den 

jaarlijksen verschijnsdag. Na welker gedane behoorlijke opsage voorschreven capitaal en die als dan ten 

agteren zijnde interessen op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa en 

goeden gangbaren gouden of silveren gelde aan handen van den renthefferse of derselver erfgenamen of 

den houder deser obligatie franco kost en schadeloos sal moeten worden gerestitueert en erlegt. Voor 

welker capitale summa en daarop te verlopene interessen sij comparanten verbinden hunne personen en 

goederen, have en vhee, geene van dien uitgesondert en in specie het plaatsjen de Wildeman bestaande 

in een huis, hof en een half mudde landts in het carspel van Goor gelegen en aan haar comparanten 

heden is overgedragen; zijnde met geen ander capitaal beswaart dan met dese vijf hondert guldens. Ten 

einde de renthefferse, derselver erfgenamen of den houder deser obligatie zig daar aan ten allen tijden, zoo 

wegens capitaal als interesse, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende zij 

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

specie de exceptie van ongetelden gelde. Voorts sijn tot meerder securiteit mede gecompareert 

Hendricus Dijkman alias Kruder en vrouw Janna Kruder marito tutore die zig inlaten als borge ten 



principalen en verbinden voor voorschreven capitaal en daarop te verlopene interessen mede hun 

huisplaats Dijkmans of Kruder genaamt bestaande in huis en hof groot ses schepel in Elsen gelegen; 

als mede een stuk saailandt groot vijf schepel in den Harker esch gelegen. Sijnde het huis en voornoemde 

vijf schepel landt beswaart met twee hondert guldens ten profijte van Jannes Karkenmeyer te Marculo. 

Belovende zij voornoemde borgen ten principalen op voornoemde landerien geen capitalen te sullen 

opnemen dan met voorkennisse van de renthefferse, derselver erfgenamen of den houder deser obligatie. 

Die zig ten allen tijde hier mede, zoo wegens capitaal als interessen, kost en schadeloos sullen kunnen en 

mogen verhalen. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese neffens Hendrik 

Borcharts, als sijnde door comparanten in judicio gequalificeert om voor haar te tekenen en te zegelen, 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 28 appril 1777. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Arent Looman en Jan Witzant erscheenen sijn Gerrit 

Kloot en Janna Reinders ehelieden marito tutore. Bekennende wegens opgenomene en bij haar 

comparanten te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Jan Prins of 

erfgenaamen een capitale summa groot vijf hondert guldens, segge f 500. Belovende dit capitaal 

jaarlijks te sullen en willen verrenten met en tegens drie guldens en tien stuivers van ieder hondert in het 

jaar, edog den beloofden interesse niet later dan drie maanden na de verschijnsdag betalende, waarvan de 

eerste zal sijn den eersten mei des aanstaanden jaars een duisent seven hondert agt en zeventig, zullen zij 

comparanten en rentgeveren kunnen volstaan met de betalinge van drie guldens van ieder hondert. 

Sullende dit een en ander continueeren van jaar tot jaar en dus alle jaren tot de effective aflosse toe. De 

welke ten allen tijden aan wedersijden sal kunnen en mogen geschieden mits dat de opsage geschiede drie 

maanden voor ieder jaarlijkse verschijnsdag. Dit geschied zijnde zal dit capitaal met de ten agteren sijnde 

interessen op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in alhier goeden groven Hollandschen gangbaren 

gelde, heele of halve rijders, in een onverdeelde summa aan handen van den rentheffer voornoemt of 

erfgenamen moeten worden erlegt en gerestitueert. Hiervoor verbinden zij comparanten hare personen, 

gerede en ongerede goederen, geen uitgesondert en tot een speciaal en gerigtelijk onderpand daarvoor 

stellende haar huis en gaarden daarbij gelegen. Ten einde voornoemde rentheffer of erfgenamen bij 

onverhoopte wan of misbetalinge sig hier aan ten allen tijden, zoo wegens capitaal als interessen, kost en 

schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende zij 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 waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig 

getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 1 mei 1777. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Arent Looman en Jan Witzant erschenen sijn Harmen 

Wissink en Juda Borkent ehelieden marito tutore. Bekennende wegens opgenomene en bij haar 

comparanten te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Johan Hermannus 

van der Heide en Gerharda Jalink ehelieden of derselver erfgenamen, een capitale summa van drie 

hondert guldens. Dit capitaal, waarvan het eerste jaar interesse sal verschenen sijn den darden mei des 

aanstaanden jaars een duisent seven hondert agt en seventig, beloven sij comparanten jaarlijks en dus alle 

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

weken na de verschijnsdag betalende sullen als dan kunnen volstaan met drie guldens van ieder hondert. 

Welker een en ander sal continueren van jaar tot jaar en dus alle jaren tot de effective restitutie en aflosse 

toe. Die ten wedersijden vrij staat ten allen tijden te mogen doen met ses maanden voor ieder jaarlijksen 

verschijnsdag. Dit geschiet sijnde sal het voorschreven capitaal met desselfs ten agteren zijnde interessen 

in alhier gangbaren gouden of silveren gelde op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een 



onverdeelde summa aan handen van voornoemde renthefferen of erfgenamen moeten worden erlegt en 

gerestitueert. Ter preciese nakominge van hetgeen voorschrevene en ter securiteit van haar renthefferen of 

erfgenamen verbinden zij comparanten hiervoor haar personen, gerede en ongerede goederen, geen 

uitgesondert en tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt daarvoor stellende haar huis met 

de landerien bij het huis ongeveer zeven schepel landt volgens opgave tiendvrij en nergens mede 

beswaard. Ten einde voornoemde renthefferen of erfgenamen sig hier aan bij onverhoopte wan of 

misbetalinge ten allen tijden, zoo wegens capitaal als interessen, kost 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 waarheidts 

oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en 

gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 6 mey 1777. 

 

Copia 

Hoog Wel Geboren Gestrenge Heer den Heer Willem Baron van Ittersum Heere van den Oosterhof 

Verwalter Landt Droste van Twente. 

Jan Hilderink weduwenaar van wijlen Jenneken Klumpers of Rietmans neemt de vrijheit met een 

verschuldigden eerbiedt respect en hoogagtinge aan UWGG voor te dragen hoe dat hij aan zijn zwager 

Gerrit ten Zende wegens geleende bij hem te dank ontfangene penningen verschuldigt is geworden een 

capitale summa van 200 gld waarvan na ontfangene denunciatie en opsage aan gemelde sijn zwager al 

restitutie hadde moeten doen. Welke penningen den remonstrant aan Jenneken Letink op interesse kan 

bekomen dog niet anders dan tegens verbandt van een stukke bouwlandt groot vier schepel gesaai het 

Gees stukke genaamt gelegen in den Elsner esch tussen de landen van Effink (Eeftink?) en Klein Letink 

en vermits den remonstrant met sijn minderjarige dogtertjen Berendina genaamt bij sijn wijlen vrouw 

voornoemt in echte verwekt nog in gemeenschap van goederen is en verklaart den remonstrant geen 

goederen te verhypothiseren tenzij met voorkennis ..... rest onleesbaar. Mei 1777. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren  ...... onleesbaar ..... tot de effective restitutie en aflosse toe. 

Kunnende dese ten allen tijden aan wederzijden geschieden mits ses maanden voor ieder jaarlijksen 

verschijnsdag dit capitaal worde gedenuncieert en opgesegt. Dit geschiet sijnde sal voorschreven capitaal 

en verschuldigde renten op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier 

gangbaren gouden of silveren gelde aan handen van renthefferse of erfgenamen moeten worden erlegt en 

gerestitueert. Den comparant verbindt hiervoor ter securiteit van haar renthefferse sijn persoon, gerede en 

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

sulks, in zoo verre desselfs minderjarige dogtertjen is behorende, met voorkennisse en approbatie van den 

heere verwalter droste van Twenthe ingevolge gegeven appoinctement en alhier ten prothocolle van 

transporten deses gerigts geregistreert, van een stuk bouwlandt van vier schepel het Gees stukke 

genaamt gelegen in den Elsener esch tussen de landen van [Eeftink] en Klein Letink. Ten einde sij 

renthefferse voornoemt of erfgenamen bij onverhoopte wan of misbetalinge sig hier aan, zo wegens 

capitaal als interessen, ten allen tijden kost 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 waarheidts oirconde hebbe ik 

verwalter rigter voornoemt deses neffens comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 6 mei 1777. 

 

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

en Nassouw 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 Willem Jacob Welmers erschenen sijn 

Gerrit Lodewegs en Aaltjen Klodes ehelieden marito tutore. Bekennende wegens opgenomen en bij haar 

te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan den vrouw Charlotte Albertine 



[du Tourmy] geboren Willcaume een capitale summa van ses hondert guldens, hersegge f 600. Dit 

capitaal waarvan de interesse zal verschenen sijn den eersten mey des aanstaanden jaars 1778 beloven sij 

comparanten jaarlijks en dus alle jaren te zullen en willen verrenten met en tegens drie guldens van ieder 

hondert, sijnde in het jaar de interesse van vier en twintig gulden. Van welker vier en twintig gulden sijn 

ses maanden tot ses .... halfscheidt twaalf guldens en sal moeten worden betaalt. Welker een en ander sal 

continueren van jaar tot jaar tot de effective restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden altijdt sal kunnen 

en mogen geschieden mits dit capitaal ses maanden voor de verschijnsdag worde gedenuncieert en 

opgesegt. Dit geschiedt sijnde sal hetselve capitaal met sijn interessen in een onverdeelde summa op die 

eerst daar aan volgende verschijnsdag binnen Deventer aan handen van voornoemde renthefferse en 

erfgenamen moeten worden erlegt en gerestitueert in alhier gangbaren gouden of silveren gelde en 

verbinden comparanten ter securiteit van renthefferse en erven haare personen, gerede en ongerede 

goederen, geen uitgesondert en tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt daarvoor stellende 

1. een stuk landt in den Markeler esch groot twee schepel tussen de landen van Abraham Houhedde, 2. het 

Nieuwe landt groot drie schepel tussen Hans Jan en Quak, 3. een stuk landt in den Koekkoek groot drie 

schepel tussen Jan Greven en Houhedde, 4. een stuk in den Markelsen esch tussen Arent Varenhorst en 

Jan Berent Lodeweges groot twee schepel, 5. een stuk landt groot drie dagwerken tussen Kistemaker en 

Willem Kuipers ende met geen ander capitaal beswaart. Ten einde voornoemde renthefferse en 

erfgenamen bij onverhoopte wan of misbetalinge, zoo wegens capitaal als interessen, zig hier aan ten allen 

tijden kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende zij comparanten ten dien einde 

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

ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese eigenhandig getekent en 

gesegelt.  

Actum Marculo den 7 mei 1777. 

 

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

en Nassouw 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 Arent Loman erschenen sijn Gerrit 

Schoppen nu Kloppers en Gerdiena Bungeler ehelieden marito tutore. Bekennende wegens 

opgenomene en bij haar te dank ontfangene penningen opregt een deugdelijk schuldig te sijn aan de 

diaconye en besorgers van Marculo een summa groot twee hondert en vijftig guldens, hersegge f 250. 

Hiervan sal het eerste jaar interesse tegens drie guldens van ieder hondert in het jaar verschenen sijn den 

seven tienden appril des aanstaanden jaars een duisent seven hondert agt en seventig. Belovende sij 

comparanten dese interesse te betalen van jaar tot jaar en dus alle jaaren tot de effective aflosse toe. Die 

ten allen tijden aan wederzijden sal kunnen en mogen geschieden met ses maanden voor de jaarlijkse 

verschijnsdag worde opgesegt en loskondigt. Dit dus geschiet zijnde sal dit voornoemde capitaal met sijne 

interessen op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier gangbaren 

gouden of silveren gelde aan voornoemde renthefferen of haare opvolgeren moeten worden erlegt en 

gerestitueert. Verbindende de comparanten hier voor haare personen, gerede en ongerede goederen, geen 

uitgesondert en tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt daarvoor bij desen stellende haar 

eigendoemlijke en toebehorende huis staande aan de Bolksbeeke met een stuk bouwlandt daarbij 

gelegen groot vier schepel, nog een hoekjen hooilandt het Nieuwe genaamt en dan nog een hoekjen 

hooilandt groot een schof. Ten einde voornoemde renthefferen ofte haar opvolgeren sig hier aan ten allen 

tijden, zoo wegens capitaal als interessen, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. De 

comparanten ten dien renuncierende 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 Hendrik Jalink, als sijnde door comparanten in judicio daartoe 

gequalificeert, eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 7 mei 1777. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Bruins en Gerrit Jan Beekman persoonlijk 



gecompareert en erschenen zijn Jan Paschers of Peuschers en desselfs huisvrouw Geertruid ter Look 

marito tutore. Verklarende wel en deugdelijk schuldig te zijn wegens opgenomene en bij hun wel 

ontfangene penningen aan den Hoog Wel Geboren Heer Derk Baron van der Wijck Heer tot den Dam 

en Vrouwe Henriette Brouwer Vrouwe tot den Dam echtelieden en desselfs erfgenamen een summa 

van ses hondert guldens ad twintig stuivers ieder; te verrrenten jaarlijks en alle jaar met drie en 

drievierde gelijke guldens van ieder hondert en sulks aan de heer rentheffers handen zullen bezorgen, dog 

binnen agt weken na den verschijndag, waarvan de eerstkomende zijn zal op den 6 may 1700 agt en 

seventig, betalende sullen als dan volstaan mogen met drie en eenvierde gulden van ieder hondert en sulks 

tot de effective aflosse toe. Waarvan de denuntiatie behoorlijk een half jaar te vooren van wederzijden zal 

vrij staan en moeten geschieden. Na welke gedane behoorlijke opsage voorschreven capitaal ad ses 

hondert gulden met die als dan ten agteren zijnde interesse op den eerst daar aan volgenden verschijnsdag 

in een onverdeelde summa in al hier goeden gangbaren goude of silver gelde aan handen van den heer en 

vrouw renthefferen of derzelver erfgenamen of den houder dezer obligatie kost en schadeloos zal moeten 

worden gerestitueert ende erlegt. Verbindende voor dit alles, soo capitaal als interesse, voor eerst onse 

persoonen en goederen, have en vhee van wat nature dezelve ook mogen zijn. Ten tweeden onse 

eigendoemlijke allodiale plaatsjen het huis met het land daar aan gelegen, benevens den Greeven gaarden 

tegenover het huis gelegen groot ongeveer een mudde sijnde tiendvrij en in Beusbergen gelegen. Ten 

derden ongeveer een mudde tiendvrij bouwland gelegen in den Stokkumer esch de Brake genaamd belend 

aan den Palsh of Greeven, Coenderinks, Groten Wannink en Stratemans landen benevens aan den weg na 

Goor. Ten vierden ongeveer twee schepels tiendbaar bouwland de hoogte van den esch gelegen en belend 

noordelijk Wannink, oostelijk aan den weg, zuidelijk Meengs en westelijk aan Gelkink. Ten vijfden een 

stuk hooyland groot drie dagwerken gelegen in het Stokkumerbroek bij den Roosdomp aan de Schipbeke. 

Ten einde den heer en vrouw renthefferen, derselver erfgenamen of den houder dezer obligatie zig daar 

aan ten allen tijde, zoo wegens capitaal als interesse, kost en schadeloos zullen 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 waarheid oirconde hebbe ik verwalter 

rigter voorn. deze neffens (zijn oom) Roelof Peuschers, als zijnde door comparanten in judicio daartoe 

gequalificeert, om voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 26 may 1777. 

 

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

en Nassouw 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 Arent Loman erschenen sijn Theunis 

Thijman (Kloeken) en Derkjen Thijman ehelieden marito tutore, die bekenden wegens opgenomene en 

bij haar te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk te sijn aan mevrouw M.G. van Doornink 

wed. Jordens een capitale summa groot drie hondert vijf en twintig guldens, hersegge f 325. Dit 

capitaal, waarvan het eerste jaar interesse verschenen sal sijn heden over een jaar, beloven sij comparanten 

jaarlijks en dus alle jaren te sullen en willen verrenten met en tegens vier guldens van ieder hondert, dog 

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

betalinge van drie gulden en tien stuivers van ieder hondert. Sullende dit een en ander continueren van jaar 

tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse. Die ten wedersijden vrij staat dese aflosse die ten wedersijden 

vrij staat ten allen tijden te kunnen en mogen doen mits dat hetselve capitaal ses maanden voor den 

jaarlijksen verschijnsdag worde opgesegt en losgekondigt. Dit geschiet zijnde sal voorschreven capitaal en 

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

gangbaren gouden of silveren gelde aan voornoemde renthefferse, erfgenamen of hiertoe regthebbende 

moeten worden erlegt en gerestitueert. Hiervoor verbinden sij comparanten ter securiteit van haar 

renthefferse voornoemt of erfgenamen haar personen, gerede en ongerede goederen, geen uitgesondert en 

tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt stellende alle zodane ses parcelen als op den 31 

augustus 1774 voor een capitaal groot duisent guldens aan haar comparante renthefferse tot een speciaal 

hypotheek en gerigtelijk door comparanten sijn gegeven teste prothocollo van hypothecatien deses gerigs 

nr 9 folio 16 sij renthefferse of erfgenamen sig hier aan dese ses parcelen wegens beide capitalen en ten 



agteren sijnde rentens ten allen tijden kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. 

Renuncierende de 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 comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 22 mei 1777. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren burgemeester J.R. Janssen en Hendrik Jalink erschenen is 

Maria Morsink wed. wijlen Hendrik Schottelink in desen geassisteert met Derk te Lintelo als haren 

versogten en in judicio toegelaten momboir, voorts gecompareert haar zoon Jan Roelof Schottelink. 

Welker beider comparanten en wel de eerste als voren geassisteert bekenden en verklaarden wegens 

opgenomen en bij haar comparanten te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn 

aan de heer Jacob Roeters van Lennep en huisvrouw een capitale summa van drie hondert gld, 

hersegge f 300. Dit capitaal, waarvan het eerste jaar interesse sal verschenen sijn als heden over een jaar, 

beloven sij comparanten jaarlijks en dus alle jaren sullen en willen verrenten met en tegens drie guldens en 

tien stuivers van ieder hondert, dog dese interesse binnen een maand na de verschijnsdag betalende sullen 

sij kunnen volstaan met drie gulden en agt stuivers van ieder hondert. Welker een en ander sal continueren 

van jaar tot jaar en dus alle jaren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden ten allen 

tijden sal kunnen en mogen geschieden mits het voorschreven capitaal jaarlijks voor den verschijnsdag 

worde gedenuntieert en opgesegt. Dit geschiet sijnde sal gemelde capitaal met de daarop ten agteren sijnde 

renten in een onverdeelde summa in alhier gangbaren gouden of silveren gelde op de eerst daar aan 

volgende verschijnsdag aan handen van haar renthefferse of erfgenamen moeten worden erlegt en 

gerestitueert. Hier voor verbinden sij comparanten de eerste geassisteert als vooren hare personen, gerede 

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

onderpandt daarvoor 1. een darde part hooilandt sijnde een dagwerk van het gehele gelegen tussen de 

landen van Aaftink en ... in het Elsenerbroek, 2. een stuk bouwlandt gelegen in het Diependal groot ruim 8 

schepel, 3. een stuk bouwlandt de Veltbrake genaamt groot 3 schepel tussen de landen van Hendrik 

Bloemers en Binman in den Elsener esch. Ten einde voornoemde renthefferen of erfgenamen sig hier aan 

ten allen tijden, soo wegens capitaal als interessen, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. 

Renuncierende beide comparanten en wel de eerste geassisteert als vooren aan alle exeptien 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 comparanten eigenhandig getekent, 

gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Rijssen den 11 juni 1777. 

 

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

en Nassouw 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 Willem Jacob Welmers persoonlijk 

erschenen sijn Gradus ten Dam en Aaltjen ter Burg ehelieden marito tutore. Doende na ontfangst van 

den laasten met den eersten coopspennink ter summa van drie hondert twee en twintig gld en tien 

stuivers en waarvoor bij desen quiteren amplissima juris forma (=de meest aanzienlijke vorm der wet) 

landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan en ten erfelijken profijte van Derk Hendrik 

Gorkink en erfgenamen haar comparanten eigendoemlijke en toebehorende hooilandt de Osseweide 

genaamt groot drie dagwerken. De comparanten haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende 

en hem Derk Hendrik Gorkink met de sijne in hunne 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 namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik igter 

voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Marculo den 19 juni 1777. 

 



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

en Nassouw 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 Willem Jacob Welmers persoonlijk 

erschenen sijn Gradus ten Dam en Aaltjen ter Burg ehelieden marito tutore. Bekennende na ontfangst 

van den laasten met den eersten koopspennink ter summa van hondert dartig guldens waarvoor sij bij 

desen quiteert cragt deses en doen landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan en ten 

erflijken profijte van Adolph Quak en Heiltjen Beumer ehelieden haar comparanten eigendoemlijke 

stuk bouwlandt gelegen in het nieuwe landt onder Harke tussen de landen van Willem Kusbelt en 

Harmen Vedders groot drie schepel zijnde vrij en allodiaal en nergens mede beswaart dan met heeren 

lasten volgens opgave der comparanten. Zij comparanten haar en haar erfgenamen cragt deses daar van 

ontervende en voornoemde Adolph Quak en Heiltje Beumers ehelieden in hunne 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 namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In 

waarheidts oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent, 

gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Marculo den 19 juni 1777. 

 

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

en Nassouw 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 Willem Jacob Welmers persoonlijk 

erschenen is Derk Hendrik Gorkink en Hermina Heilersig ehelieden marito tutore doende na ontfangst 

van den laasten met den eersten coopspennink ter summa van vier hondert vijftig gulden en waarvoor 

bij desen quiteren en amplissima doende landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan en ten 

erflijken profijte van [Gerrit] Volkerink en erfgenamen haar comparanten toebehorende kamp landt 

genaamd den Gijselkamp tussen de landen van Volkerink oostwaarts en Kloken Meyer westwaarts; 

sijnde volgens verklaringe van comparanten thiendbaar en beswaart met verpondingen 12 stuiver en 

contributie 8 stuiver beswaart benevens boerschapslasten. Voornoemde comparanten haar en haar 

erfgenamen hiervan ontervende en de copers in hunne 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 namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik rigter 

voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Marculo den 19 juni 1777. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Wessel Boreas en Frerik ten Zijthof persoonlijk gecompareert 

en erschenen is Berendina Kuipers weduwe van wijlen den custos en organist Jan Hendrik Beuvink; 

in desen geassisteert met Jan Benjamin Sprakel als haren ad hune actum toegelaten momboir. Verklarende 

wegens opgenomene en verstrekte penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Jan ten Thije 

en desselfs huisvrouw Arnoldina Altena en erfgenamen een capitale summa van vier hondert guldens 

ad twintig stuivers het stuk. Welke summa zij comparante jaerlijks en alle jaaren sal en wil verrenten met 

drie gulden en vijf stuivers van ieder hondert. Waarvan het eerste jaar interesse sal verschenen wesen 

heden over een jaar en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de effective aflosse toe. Die ten wederzijden zal 

vrij staan mits de opsage daarvan gedaan worde een half jaar voor den jaarlijksen verschijnsdag. Na welke 

gedane opsage voorschreven capitaal ad drie hondert guldens met de als dan ten agteren sijnde interessen 

op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier goeden gangbaren 

gouden of silveren gelde aan handen der renthefferen of derselver erfgenamen kost en schadeloos zal 

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

comparante verbindt haar persoon en goederen geen uitgesondert en tot een speciaal hypotheeq en 

onderpandt daarvoor stelt en mits desen verbindt haar agste part van het erve en goedt het Rengers 

genaamt in de boerschap Stokkum in desen wel edelen gerigte van Kedingen kennelijk gelegen. Ten 

einde de renthefferen of derselver erfgenamen haar daar aan in cas van misbetalinge, zoo wegens capitaal 



als interesse, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende zij comparante 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 verwalter rigter voornoemt dese neffens de 

comparante en momboir eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 11 juli 1777. 

 

Copia 

Hoog Geboren Heer en Graaf den Graaf van Heiden Hompesch Heer van Ootmarssum Waalburg 

Stevenswaart Landdroste van Twenthe. 

Jan Hilderink weduwenaar van wijlen Jenneken Klumpers of Rietmans geeft met verschuldigden 

eerbiedt respects en hoogagtinge aan excellentie te kennen hoe dat hij remonstrant en desselfs wijlen 

vrouw Jenneken Klumpers of Rietmans bij hunne opgerigte huwelijks voorwaarden aan hunnen 

minderjarigen broeder en swager Hendrik Rietmans onder assistentie van sijn voogden Jan ter Horst 

en Jan Wassink hebben belooft en toegeset een capitale summa van vier hondert guldens. Voor welker 

capitale summa en daarop verlopene interessen de tegenwoordige momboiren Jan ter Horst en Gerrit 

Wassink een reel onderpandt van den remonstrant requireren waar tot denselven ook vaardig is als 

willende ter securiteit van zijn wager verbindende desselfs huis en gaarden het Rietmans plaatsjen 

genaamt; maar vermits den remonstrant bij sijn wijlen huisvrouw Jenneken Klumpers of Rietmans een 

dogtertjen met namen Berendina heeft verwekt hetgeen minderjarig is en waarmede thans nog in 

gemeenschap van goederen is en dus buiten consent en tooestemming van Uw excellentie als 

overmomboir het vereischte verbandt niet kan nog mag doen, derhalven vindt den remonstrant sig verpligt 

dieswegens tot uw excellentie te wenden met zeer onderdanig versoek dat uw excellentie hem remonstrant 

(voor zoo verre het zijn minderjarige dogter mede aangaat) als vader en wettige voogt gelieve te 

aucthoriseren om het voornoemde plaatsjen Rietmans ter securiteit van sijn zwager Hendrik Klumpers of 

Rietmans voor bovengemelde capitaal en daarop te verlopene interessen te verhypothiseren en verbinden. 

Alvorens hier op kan worden gedisponeert wordt dese gestelt in handen van de Rigter van Kedingen om 

mij daar op te dienen aan desselfs berigt en consideratien binnen den tijdt van 14 dagen. 

Ootmarssum den 9 juli 1776. 

Gesien de consideratien van de Rigter van Kedingen wordt het versoek ten requeste gedaan en 

geaccordeert en met desen den suppliant geaucthoriseert het Rietmans plaatsjen ter securiteit aan sijne 

zwager Hendrik Klumpers wegens hem competerende capitaal en interesse te verhypothiseren en te 

verbinden. 

Ootmarssum den 31 juli 1776. 

 

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

en Nassouw 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 Waander Geerdink erschenen is Jan 

Hilderink weduwnaar van wijlen Jenneken Klumpers of Rietmans voordragende hoe dat hij op den 14 

appril 1773 bij den 4 art van desselfs huwelijksvoorwaarden tussen wijlen sijn huisvrouw voornoemt en 

hem opgerigt aan sijn swager Hendrik Klumpers of Rietmans belooft heeft te sullen geven vier hondert 

guldens wanneer zij met malkanderen niet kunnen ommegaan en bovendien jaarlijks en dus alle jaaren ses 

guldens en tien stuivers tot toebaks gelt en onderhouden in eten en drinken, linnen en wullen; sullende het 

laaste verstrekken tot een jaarlijksen interesse van bovengenoemde capitaal groot vier hondert guldens. 

Voor welker capitaal groot vier hondert guldens en verdere beloofde den comparant, nadat hij in zoo verre 

desselfs minderjarige dogtertjen bij wijlen sijn huisvrpuw voornoemt in egte geteelt en verwekt met 

namen Berendina hiertoe met consent van den heere Landtdroste gegeven op een request door hem 

comparant gepresenteert en ten prothocolle der hypotheken van dese gerigs no 10 folio 10 geregistreert ter 

securiteit van zijn swager Hendrik Klumpers of Rietmans. Den comparant voornoemt sijn persoon, gerede 

en ongerede goederen en tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt daarvoor stellende 

desselfs huis en gaarden het Rietmans plaatsjen genaamt gelegen te Elsen ten einde zijn zwager 

voornoemt, uitgesondert desselfs voogden bij onverhoopte wan of misbetalinge zig hier aan, zoo wegens 



voornoemden vier hondert guldens als het verdere beloofde, ten allen tijde kost en schadeloos sullen 

kunnen en mogen verhalen. Renuncierende den comparant ten dien einde van alle exceptien en privilegien 

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

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

gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 2 augustus 1777. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Goossen Kolkman en Jacob Stevens erschenen sijn 

Hendrik Klein Greven en Geertjen Trekop ehelieden marito tutore. De welke bekenden na ontfangst 

van den laasten met den eersten koopspenning ad hondert tachentig guldens, hersegge f 180, cragt deses 

te cederen, transporteren en over te dragen, gelijk zij comparanten hierbij door desen cederen, 

transporteren en overdragen, aan en ten erflijken profijte van Theunis Schottink en sijn erfgenamen 

anderhalf dagwerk hooilandt gelegen onder Marculo tussen Roosdomp en Stratemans. De 

comparanten haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende en den coper voornoemt met de sijne 

in hunne 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 namaninge als 

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

eigenhandig getekent, gehantmerkt en gezegelt.  

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 18 augustus 1777. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Goossen Kolkman en Jan Witsant erschenen is Gerrit 

Harmse en Berendina Trelleker ehelieden marito tutore. De welke verklaarden wegens opgenomen en 

bij haar ten genoegen ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan .... major in sijn 

Hoogheits derde regiment Orange en Nassauw en vrouw Wilhelmina van der Huis ehelieden ofte 

erven een capitale summa van zeven hondert guldens; aannemende gemelde capitaal van zeven hondert 

guldens te verrenten tegens vier ten hondert in het jaar, edog de renten binnen de ses weken na de 

verschijnsdag betalende sal kunnen en mogen volstaan met drie guldens en thien stuivers van ieder 

hondert guldens. Waarvan de eerste verschijnsdag sal sijn den 20 augustus 1778 en zoo vorder van jaar tot 

jaar continueren tot de werkelijke aflossing toe. De welke aan wedersijden zal moeten worden 

aangekondigt drie maanden voor de verschijnsdag waarna dit capitaal en ten agteren sijnde interessen op 

den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier gangbaren gouden of 

silveren gelde sal moeten worden erlegt en gerestitueert aan handen van voornoemde renthefferen of 

hiertoe regthebbenden. Voor welker capitaal en interessen comparanten verbinden haare personen en 

goederen geen uitgesondert en wel tot een speciaaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt daarvoor 

stellen haar eigendoemlijke huis en gaarden Holsbeke genaamt kennelijk in Beusbergen gelegen 

benevens twee stukken landt liggende het eene op de Langenberg tussen het landt van Vedder en Kusbelt 

groot drie schepel landt en het andere ondere den Langenberg aan den Beunder bos tussen het landt van 

Wansink en Coendrink. Ten einde renthefferen in cas van onverhoopte wanbetalinge zig daar aan, zoo wel 

van capitaal als daarop verlopen renten, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. 

Renuncierende sij comparanten van alle exceptien en privilegien regtens desen eenigsints contrarierende 

en in specie de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheits oirconde hebbe ik rigter 

voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 20 augustus 1777. 

 

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

en Nassouw 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 Hendericus Borgers erschenen sijn Jan 



Aaftink en Diena ter Haar ehelieden marito tutore. Bekennende en verklarende van wegens opgenomene 

en bij haar te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Harmken Lubbers 

weduwe van wijlen Tonis Bulner en erven een capitale summa van twaalf hondert guldens, hersegge f 

1200. Dit capitaal waarvan het eerste jaar rente sal verschenen sijn den eersten mei des aanstaanden jaars 

een duisent zeven hondert en acht en zeventig. Beloven zij comparanten jaarlijks en dus alle jaren te sullen 

en willen verrenten met een tegens drie gulden van ieder hondert en dit te continueren van jaar tot jaar tot 

de dadelijke restitutie en aflosse toe. Welker ten allen tijden aan wedersijden sal kunnen en mogen vrij 

staan dit capitaal ses maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag worde opgesegt en geloskondigt. Daarna 

sal hetselve met kosten sijnde de renten op den eerst daar aan volgenden verschijnsdag in een onverdeelde 

summa aan handen van renthefferse of erven sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Ter securiteit van 

de renthefferse of erven verbinden sij comparanten voor het een en ander haare personen, gerede en 

ongerede goederen, niets exempt en tot een speciaal hypotheek en onderpandt daarvoor stellende twee 

dagwerken hooilandt in het Elsenerbroek bij Klein Kolhoop, het Groot Aaftink met sijn lusten en 

lasten, regt en geregtigheden, soo als hetselve in de boerschap Elsen gerigt Kedingen in sijn limiten 

kennelijk gelegen en wel in diervoegen als sij comparanten dit erve van Aaltjen Hendriksen Huisken 

weduwe van wijlen Jan Groot Aaftink hebben aangekogt en op den 1 mei 1769 aan comparanten is 

gecedeert, getransporteert en overgedragen teste prothocollo nr 6 folio 327 en 328. Ten einde renthefferse 

en haare erven sig hier aan ten allen tijden, zoo van capitaal als ten agteren sijnde renten, kost en 

schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende 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 comparanten eigenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 22 sept. 1777. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren proc. J.H. Jalink en Jan Roelof Tangena erschenen is Willem 

Hidder nu Welmer en Aaltjen Tonis (Ikkink) ehelieden marito tutore. Bekennende na ontfangst van de 

laasten met den eersten koopspenning ter summa van drie hondert guldens cragt deses te cederen, 

transporteren en over te dragen gelijk sij comparanten bij dezen in amplissima juris forma cederen, 

transporteren en overdragen aan en ten erfelijken profijte van Jan Hietkamp en Janna Harmsen 

ehelieden en verdere erfgenamen haar comparanten eigendoemlijke en toebehorende gras of groengront 

groot ongeveer drie dagwerken de Nije mate genaamt gelegen in het Markelosebroek naast het 

hooilandt van Jan Schuiter en met de andere zijde bij langes de gemeente. De voornoemde comparanten 

en verkoperen en erven haar en haar erfgenamen cragt deses daarvan ontervende en voornoemde copers 

met de haren 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 als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt neffens 

comparanten dese eigenhandig getekent, gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Goor den 4 october 1777. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Goossen Kolkman en Berent [Tyink] erschenen is 

Gerritjen Sanderman weduwe van wijlen Hendrik Nieuwenhuis (Leuveling) in desen indien nodig 

geassisteert met Derk Hendrik Gorkink als haren versogten en in judicio toegelaten momboir. Bekende 

onder de assistentie ten opsigte van haare minderjarige kinderen en de approbatie van desen weledelen 

gerigte die haar dan gegeven wordt bij desen. Na welker approbratie zij comparante onder voorgaande 

assistentie dan bekent en verklaart van wegens opgenomene en bij haar comparante te dank ontfangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Jan Helderman custos tot Holten en Maria 

Dikkers ehelieden en verdere erven een capitale summa groot vier hondert guldens, hersegge f 400. Dit 

capitaal, waarvan het eerste jaar interesse sal verschenen sijn op Martini een duisent seven hondert agt en 



zeventig, belooft sij comparante onder voorgaande assistentie jaarlijks en dus alle jaaren te zullen en 

willen verrenten met en tegens drie guldens en tien stuiver van ieder hondert, dog dese niet later dan drie 

maanden na de bovengenoemde jaarlijksen verschijnsdag betalende sal kunnen en mogen volstaan met de 

betalinge van drie gulden van ieder hondert. Welker een en ander sal continueren van jaar tot jaar en dus 

alle jaaren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten allen tijden aan wedersijden zal kunnen en 

mogen geschieden nadat dit capitaal drie maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag behoorlijk sal sijn 

opgesegt. Waarna hetselve capitaal en verlopene renten op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in 

een onverdeelde summa in alhier gangbaren gouden of silveren gelde aan handen van hem rentheffer of 

erfgenamen zal moeten worden erlegt en gerestitueert. Waarvoor sij comparante ter securiteit van hem 

rentheffer en erfgenamen verbindt haar persoon, gerede en ongerede goederen en tot een speciaal 

hypotheek en gerigtelijk onderpandt bij desen daarvoor stellende den halven Belt en de Craanbree. 

Ten einde den voornoemden rentheffer of erven bij onverhoopte wan of misbetalinge sig hier aan ten allen 

tijden, zoo wegens capitaal als verschuldigde renten, kost 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 rigter 

voornoemt dese neffens de heer Diederik van Hoevell als sijnde door comparante in judicio daar toe 

gequalificeert eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 6 november 1777. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Gerrit van Ommen en Gerrit Jan Beekman erscheenen sijn 

Hendrik ten Zende en Derkjen Wilgerink ehelieden marito tutore. Doende na ontfangst van den laasten 

met den eersten coopspenning ter summa van twee hondert vijf en sestig guldens, hersegge f 265, cragt 

deses in amplissima juris forma landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave van ongeveer een 

dagwerk hooilandt het Slag genaamt gelegen tussen Jan Plasman (coper in desen) zijn gaarden en de 

Meyer zijn hooylandt aan en ten erfelijken profijte van Jan Plasman de wever genaamt en 

erfgenamen. Zij comparanten haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende en Jan Plasman met 

de sijnen 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 namaninge 

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

heer proc. J.C. Pothof als sijnde door comparanten in judicio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent 

en gezegelt. 

Actum Goor den 12 nov. 1777. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren dr. J.H. Jalink en Gerrit van Ommen persoonlijk gecompareert 

en erschenen sijn Gerrit Jan Reef en desselfs huisvrouw Janna Keiser marito tutore. Welke bekennen 

en verklaren aan Harmen van de Rijt en desselfs huisvrouw (en zuster) Jenneken Reef en erfgenamen 

wegens verschoten penningen opregt en deugdelijke verschuldigt te weesen eene capitale summa van 

vier hondert caroly guldens ad 20 stuiver het stuk, hersegge f 400. Welke summa sij comparanten sullen 

en willen verrenten met drie diergelijke guldens van ieder hondert waarvan het eerste jaar interesse sal 

verschenen wesen heden over een jaar en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de effective aflosse toe. Die 

ten wedersijden zal kunnen en mogen geschieden mits de opsage daarvan gedaan worde een half jaar voor 

den jaarlijksen verschijnsdag. Na welker gedane behoorlijke opsage van voorschreven capitaal met die als 

dan ten agteren zijnde interessen in een onverdeelde summa in alhier gangbaren gouden of silveren gelde 

aan handen van de renthefferen of derselver erfgenamen kost en schadeloos sal moeten worden 

gerestitueert en erlegt. Voor welker capitale summa en daarop te verlopene interesse zij comparanten 

verbinden hare personen, gerede en ongerede goederen, geen uitgesondert en tot een speciaal hypotheek 

en onderpandt daarvoor stellende en mits desen daarvoor verbindende 1. haar eigendoemlijk hooilandt 

het Groene landt genaamt groot vier dagwerk in Elsen gelegen agter de Schoolmeesters gaarden en 2. 

een half mudde landt in den Elsener Esch gelegen tussen de landerien van de schoolmeester en Jan 



Ooink. Ten einde de renthefferen of derselver erfgenamen zig daar aan ten allen tijde, zoo wegens capitaal 

als interesse, kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende sij comparanten ten 

dien einde van alle exceptien en privilegien regtens desen eenigsints contrarierende en in specie die van 

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

comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Goor den 24 nov. 1777. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Roelof Fruwink en Jan Welmers erschenen sijn Adolph 

Kwak en Heiltje Beumer ehelieden marito tutore. Die bekenden wegens opgenomen en bij haar 

comparanten te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan den wel edelen 

gestr heer Joan de Schepper colonel commandant van het regiment van Z.H. den heere Prince van 

Orange en Nassauw en zijn wel edele gestr. gemalin mevrouw Woltera Jacoba IJssel en erfgenamen, 

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

verschenen sijn den eersten januari des jaars een duisent zeeven hondert agt en zeeventig. Belovende de 

comparanten jaarlijks en alle jaren te sullen en willen verrenten met drie gulden en thien stuivers van ieder 

hondert, edog de interesse niet later dan een maand na ieder jaarlijksen verschijnsdag betalende sullen sij 

rentgeveren kunnen volstaan met de betaling van drie guldens van ieder hondert in het jaar. Welker een en 

ander zal continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden sal 

kunnen en mogen geschieden mits dat de opsage en loskunde gedaan worde ses maanden voor ieder 

jaarlijksen verschijnsdag; dit dus in amplissima juris forma geschiet sijnde. Sal het voorschreven capitaal 

met de daar op verschenen en ten agteren zijnde interessen en dus in een onverdeelde summa op den eerst 

daar aan volgende verschijnsdag in alhier gangbaren gouden of silveren gelde aan handen van 

voornoemde renthefferen en erven moeten worden erlegt en gerestitueert. En dus verbinden zij 

rentgeveren hier voor hare personen, gerede en ongerede goederen, geen uitgesondert en ter meerder 

securiteit stellen en geven sij voor voornoemde capitaal en daarop te verschijnen en ten agteren sijnde 

interessen tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt haar eigendoemlijke grondt aan de 

Bulksbeek in het Markelerbroek onder Markel, zoo als deselve van de gecommitteerde goetsheeren van 

Marculo is aangekogt groot agt mudde gezaai en ruim 6 dagwerk hooilandt. Ten einde voornoemde 

renthefferen en hiertoe regthebbenden sig hier aan ten allen tijden kost 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 waarheits 

oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 15 dec. 1777. 

 

Ik E.J. van Slangenburg en van wegens Hooger Overigheit ter deser tijdt verwalter scholtus van 

Camperveen en IJsselmuiden doe condt en certificere bij desen dat voor mij en keurnoten die waren 

Caspar van Aart  en Hendrik Brummel gecompareert en erschenen sijn de heer Wolter Jan Cuiper en 

desselfs huisvrouw mejuffrouw Hillegonda Cuiper tutore marito. De welke bekenden en verklaarden in 

de beste bestendigste forma regtens te constitueren en volmagt te maken sulks doende in door desen 

haaren vader Wolter Kuiper woonagtig te Goor. Ten einde om aldaar voor het landgerigte van 

Kedingen te erschijnen en aan Benjamin Sprakel en vrouw haar aandeel of portie van het erve en goedt 

Rengers in Stokkum gelegen na gedane betalinge en ontfangst der cooppenningen te cederen, 

transporteren en over te dragen, voor de evictie te caveren en wijders alles na constume te doen en 

hieromtrent te verrigten het geene noodig en vereist sal worden en sij comparanten zelven in persoon 

zouden kunnen mogen en moeten doen. Alles onder belofte van goedtkeuringe, schadelooshoudinge en 

verder alle andere regten, gewoone en gebruikelijke clausulen tot vestenisse. 

Zoo hebbe ik verwalter rigter dese hier van afgegeven, getekent en gesegelt den 13 februari 1778. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 



dezes dat voor mij en assessoren als waren Willem Doeschot en Arent ten Zijthof gecompareert en 

erschenen sijn Wolter Cuiper weduwnaar van wijlen vrouw Cristina ten Doeschate, als mede desselfs 

zoons Gerrit en Hendricus Kuiper; den eersten comparant voor hem zelven en als volmagtiger van zijn 

zoon Wolter Jan Cuiper en vrouw Hillegonda Cuiper. Luidt volmagt voor den verwalter scholtus van 

Camperveen en IJsselmuiden E.J. van Slangenburg in dato den 13 februari deses jaars 1778 op den 

comparant ad hune actum debite gepasseert, alhier in judicio gesien, gelesen en van waarden erkent en ten 

prothocollo van transporten dese gerigs geregisteert. Voorts is door den eersten comparant een contract 

van afkoop wegens moederlijke goedt met sijn schoonzoon Jurgen Hendrik Stromeyer en vrouw 

Geertruit Cuiper op den 17 deser maandt 1778 ingegaan en in judicio vertoont met vedimus hujus 

getekent. Welke comparanten te zamen als mede den eersten comparant meede in zijn voorschreven 

qualiteit bekennen en verklaren aan Jan Benjamin Sprakel en desselfs huisvrouw Berendina Hendrika 

Zwierink verkogt te hebben hun sesde portie van het erve en goedt Rengers in Stokkum gelegen en 

dat wel voor een summa van zeeven hondert caroly guldens en 20 stuivers. Van welke cooppenningen 

zij comparanten te zamen, als mede den eersten comparant in zijn voorschreven qualiteit, bekennen 

voldaan en betaalt te weesen. Doende derhalven van gemelde sesde portie van het erve en goedt Rengers 

in optima juris forma landcedelijke cessie, transport en overdragt aan en ten erflijken profite van den coper 

voornoemt. Comparanten haar en hun erfgenamen, als mede den eersten comparant in zijn voorschreven 

qualiteit, zijn principalen en erfgenamen daarvan onterven en de coperen Jan Benjamin Sprakel en 

desselfs huisvrouw en erfgenamen daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om dese erfcoop, 

cessie, transport en overdragt ten allen tijde te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op 

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

neffens comparanten als mede den eersten comparant mede in zijn voorschreven qualiteit eigenhandig 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 21 febr. 1778. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Borcherds en Antoni Wijgerink erschenen is J.A. van 

Hoevell als gevolmagtigde van den heer W.H. van Broekhuisen tot de Quikborn en desselfs 

ehevrouw Eleonora Sophia Carolina van Hoevell; verders mede als gevolmagtigde van den heer 

Honth en desselfs ehevrouw G.A.M. van Broekhuisen en wijders mede als gequalificeerde van de 

freulen R.J.G. van Broekhuisen; de laaste mede bij het passeren der volmagt geadsisteert door den heer 

Honth waarvan de eene volmagt op den 27 appril 1774 voor de wel edele achtbare magistraat der stadt 

Deventer op den comparant in amplissima juris forma is gepasseert en de tweede op den 16 appril 1774 

voor G. Palm scholtus des amps Epe mede insgelijks op hem comparant is gepasseert en ten prothocolle 

van transporten des gerigs Kedingen nr 9 folio 23 en 24 geregistreert. Kragt welker volmagt den 

comparant bekende en verklaarde dat de constituenten voornoemt op den 13 sept. 1777 ingevolge 

coopbrief op voorschrevene datum daarvan opgerigt in eenen stevigen en onwederroepelijken erfcoop 

hadden verkogt voor een summa van twee duisent en twee hondert caroly guldens aan Jan Hendrik 

Vinkers nu Knuppels het plaatsjen het Knuppels, voor deesen genoemt het Lutke Rae, gelegen in de 

provincie van Overijssel quartier van Twenthe gerigs Kedingen buurschap Elsen, met sijn getimmer, 

hooge en lage landerien, turf, veen, lusten en lasten zoo en in diervoegen als het door de constituenten 

beseten is geweest en zijnde bij voorschreven coopbrief wel expresselijk bedongen dat zoodang dispuit als 

er iets over een uitweg van een camp zaailand door den bouwman van het erve Rotman is begonnen en ten 

laste van den coper sal sijn en blijven zoo als die dan ook bij desen ten laste van den koper blijft. 

Verklarende hij comparant dat de constituenten van de volle coopspenningen sijn voldaan en betaalt en 

oversulks namens de voornoemde constituenten van dit voorschreven goedt en erve aan den voornoemden 

coper doet landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. Verkoperen met de hare bij desen 

daarvan onterven en den voornoemden coper met de sijne in haare plaats daar aanervende. Met belofte dat 

sij verkoperen dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden sullen staan wagten 

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

hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese neffens den comparant eigenhandig getekent en gesegelt. 



Actum Goor den 21 febr. 1778. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Hendrik Borchars en Antony Wijgerink erschenen is Jan 

Vinkers thans bouwman op het erve Knuppels, voor desen genoemt Lutke Raa. Bekennende van 

wegens opgenomen en bij hem comparant te dank ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te 

wesen aan M. Rotgers en C.M. Wesselink ehelieden een capitale summa groot twee duisent en twee 

hondert guldens. Dit capitaal, waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen sijn den vijf en twintigsten 

februari des aanstaanden jaars een duisent seven hondert negen en zeventig. Belooft hij comparant 

jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en willen verrenten met en tegens drie gulden en thien stuivers van 

ieder hondert, dog binnen drie maanden na de verschijnsdag betalende zal hij kunnen volstaan met drie 

guldens van ieder hondert. Welker een en ander sal continueeren van jaar tot jaar en dus alle jaaren tot de 

dadelijke restitutie en aflosse toe. Kunnende die ten allen tijden aan wedersijden geschieden mits dat dit 

capitaal ses maanden voor ieder jaarlijksen verschijnsdag behoorlijk worde opgesegt en losgekondigt. 

Waarna dat dit capitaal en verschuldigde renten op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een 

onverdeelde summa in alhier gangbaren gouden of silveren gelde aan handen van de renthefferen 

voornoemt of erven sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Hiervoor verbint den comparant zijn 

persoon, gerede en ongerede goederen en tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpand daarvoor 

stellende het erve en goedt het Knuppels weleer het Lutke Raa genaamt, zoo op heden aan den 

comparant in amplissima juris forma is gecedeert, getransporteert en overgedragen teste prothocollo van 

transporten des gerigs Kedingen nr 10 folio 122 en 123; als mede nog twee en een half dagwerk hooilandt 

den comparant mede in eigendom toekomende. Ten einde de renthefferen voornoemt bij onverhoopte wan 

of misbetalinge sig hier aan ten allen tijden, zoo wegens capitaal als verschijnende interessen, ten allen 

tijden kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende den comparant 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 verwalter rigter voornoemt dese neffens den 

comparant eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 21 febr. 1778. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Gerrit Loos en Jan [Sorel] erschenen sijn Jan ten 

Haghuis en Janna Grashof ehelieden marito tutore. Bekennende na ontfangst van den laasten met den 

eersten koopspenningen ter summa van vier hondert guldens, hersegge f 400, cragt deses te doen 

landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan ten erfelijken profijte van Derk Hendrik Snel 

en Jacoba van Barnevelt ehelieden en erven de navolgende parcelen: primo den gaarden bij het huis 

van Oings groot ongeveer een schepel, ten tweede een stukjen in het nieuwe landt tussen of naast copers 

landt en het landt van Schuttert en een slag gelegen aan de Markeler dijk genaamt het Loosen slag tussen 

Jan Lonink en den graven groot anderhalf dagwerk. Van welker voornoemde parceelen sij comparanten en 

verkoperen haar en haar erfgenamen bij deesen onterven en coperen voornoemt met de haaren in hunne 

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

allen tijde 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 getekent 

en gesegelt. 

Actum Marculo den 12 maart 1778. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Gerrit Jan Beekman en Geurt van Ommen erschenen is Berent 

Dijkman en Gesiena te Meerman ehelieden tutorre marito. Die bekenden wegens opgenomen en bij haar 

comparanten te dank ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Gerrit Jan Hendrik 

Weerman burgemeester der stadt Goor een capitale summa groot hondert guldens, hersegge f 100. 



Dit capitaal, waarvan het eerste jaar rente zal verschenen zijn heden over een jaar, beloven zij 

comparanten jaarlijks en alle jaaren te sullen en willen verrenten met en tegens drie gulden en thien 

stuivers en sal dit continueren van jaar tot jaar en dus alle jaaren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. 

Die ten allen tijden aan wederzijden sal vrij staan om te doen mits ses maanden voor de jaarlijkse 

verschijnsdag worde losgekondigt. Dit geschiedt zijnde zal het capitaal met de renten op den eerst daar 

aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa aan den rentheffer voornoemt of erven in harden 

silveren gelde gerande wettige ducaten halve of heele rijders moeten worden erlegt en gerestitueert. 

Hiervoor verbinden zij comparanten hare personen, gerede en ongerede goederen, geen uitgesondert en tot 

een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt daar voor stellende en mits desen daar voor 

verbindende haar plaatsjen de Wildeman gelegen in het carspel Goor. Waar aan voornoemde rentheffer 

zig ten allen tijde, zoo wegens capitaal als interessen, kost en schadeloos sal kunnen en mogen verhalen. 

Renuncierende zij 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 waarheits oirconde hebbe ik 

verwalter rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Goor den 28 maart 1778. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Jan Mentink en Jan Plasman gecompareert ende erschenen is 

Aaltjen ter Worse weduwe van wijlen Jan Vrijlink in desen geadsisteert met de coopman Berent van 

Calcar als haar ad hune actum toegelaten momboir. Welke bekende te hebben ontfangen een summa van 

.... guldens van Berent ten Zijthoff en sijn huisvrouw Johanna ter Weele en verkogt te hebben haar 

eigen toebehoorende stuk bouwlandt groot ongeveer drie schepel den Hoogen kamp genaamt gelegen 

in de boerschap Harke tussen de landen van Oink en ...... onleesbaar. 

Actum Goor den 6 appril 1778. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Jan Mentink en Jan Plasman gecompareert ende erschenen sijn 

Garrit Vrielink (Haarman) en desselfs huisvrouw Eefse Wilbers marito tutore. Welke bekenden en 

verklaarden voor een summa van vier hondert en negentig guldens aan Berent ten Zijthoff en desselfs 

huisvrouw Johanna ter Weele verkogt te hebben haar eigen toebehoorende stukken bouwlandt de 

Grote en Kleine Bree genaamt te zamen groot seeven schepel met derselver lusten en lasten gelegen in 

den Harker esch aan de landen van Harmen Nijhuis en Derk Oink. Van welke cooppenningen zij 

comparanten bekennen voldaan en betaalt te wesen. Doende derhalven bij desen van gemelde twee 

stukken landt de Grote en Kleine Bree genaamt in optima juris forma landcedelijke cessie, transport en 

overdragt aan en ten erfelijken profijte van de koperen voornoemt. Comparanten haar en hunne 

erfgenamen daarvan ontervende en de coperen Berent ten Zijthof en sijn huisvrouw Johanna ter Weele en 

erfgenamen daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om deese erfcoop, cessie, transport en 

overdragt ten allen tijden 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 verwalter rigter voornoemt dese neffens 

comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Goor den 6 appril 1778. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Wolter Boreas en Wolter Kuiper erschenen is proc. J.B. 

Auffemorth als speciaal lasthebber van den HWG Heer Baron J.A. van Hoevell rigter ten dienste van 

de lande luidt procuratie voor burgermeesteren, schepenen en raden der stad Deventer op den 21 nov. 

1777 op sijn weled. geassieert. Welker volmagt gesien, gelesen en van volle waarde erkent en ten 

prothocolle van transporten deses gerigs nr 10 folio 22 geregistreert. Doende comparant in sijn 

voorschreven qualiteit cragt deses na ontfangst van den laasten met den eersten coopspennink 

landcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan en ten erflijken profijte van Willem Kuiper 

en Jenneken Leuvelink ehelieden van de hierna genoemde parcelen afkomstig uit het erve en goed 



Kuipers of Eppink gelegen in de boerschap Marculo gerigs Kedingen ......en comparanten haar plaats 

.... bij acte van maagscheiding voor sijn moederlijk goedt is toegedeelt 1. een perceel het Halve Mudde 

land genaamt groot twee schepel gelegen in den Noord esch naast het land van Oldenhof aan de eene en 

Derk Ovink aan de andere zijde, is tiendbaar grof en smal aan het capittel Lebuinis der stadt Deventer, 2 

het parceel den Hakinge genaamt groot ongeveer groot ruim een schepel gelegen in den Noord esch tussen 

het landt van Hiddink en Ovink, tiendbaar als het overige aan welgemelte capittel, 3. het parceel de 

Huurne genaamt gelegen in den Noord es tussen het landt van Ovink en meester Quak groot ruim vijf 

schepel gezaai tiendbaar als vooren, 4. het parceel de Grommert genaamt gelegen in de Noord es tussen de 

landen van Boelink en Ovink groot ruim vier scheepel gezaai tiendbaar als voren, 5. het parceel drie 

dagwerk hooilandt in de Slage gelegen welke met de drie dagwerken van het volgende parceel met 

Leuvelink moet omgelegt worden zodat de eigenaars welke beurtelinks jaarlijks omgehooit en aanstaande 

jaar het volgende moet hooien, 6. het parceel groot drie dagwerken hooilandt te gebruiken door de 

eigenaar als het perceel den comparant sijn principaal en erfgenamen aan deese voorschreven parceelen 

met thiende de voornoemde coperen en erfgenamen bij desen daar onder aanervende. Met belofte om dese 

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

alle evictie op aanspraak en namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik 

verwalter rigter voornoemt dese neffens den comparant eigenhandig geteekent en gesegelt. 

Actum Goor den 27 appril 1778. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Wolter Boreas en Wolter Kuiper persoonlijk gecompareert en 

erschenen sijn Willem Kuiper  en desselfs huisvrouw Jenneken Leuvelink tutore marito. De welke 

bekenden wegens verstrekte en bij haar ten genoegen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig 

te weesen aan den wel eerwaarden heer Berent ten Cate predikant te Markelo een capitale summa 

van elf hondert en vijftig caroly guldens, zegge f 1150 van twintig stuivers het stuk. Welk capitaal de 

comparanten beloven jaarlijks en alle jaar te verrenten met drie diergelijke gulden en thien stuivers van 

ieder hondert, edog wanneer de comparanten de interesse binnen twee maanden na den verschijnsdag 

betalen als dan zullen deselve kunnen volstaan met drie gulden van ieder hondert jaarlijks te betalen. 

Waarvan het eerste jaar interesse sal komen te verschijnen op heden over een jaar zijnde den 27 appril 

1779 en zoo continueren tot de effective en volkomen aflosse toe. De welke ten wedersijden sal kunnen 

mogen en ook moeten geschieden mits de loskondiging een vierden deel jaars voor de ordinaris 

verschijnsdag van een van beiden zijden behoorlijk zal aangekondigt sijn als wanneer restitutie der 

verstrekte penningen met de als dan verschuldigde interesse van dien in gouden of grof en gangbaar silver 

gelden in en onverdeelde summa aan handen van den heer rentheffer en sijn wel edelen wettige erven kost 

en schadeloos zal moeten worden gedaan. Voor welker capitaal en interesse zij comparanten bij desen 

verbinden hare personen en goederen geen daarvan uitgesondert en stellen tot een speciaal hypotheek en 

gerigtelijk onderpandt hunne navolgende eigendoemelijke toebehorende parceelen met alle hunne 

regt en geregtigheden zoo in diervoegen als zij deselve van den heer J.A. Baron van Hoevell uit het erve 

Kuypers of Eppink onder Markelo deses gerigs Kedingen gelegen hebben aangekogt en op hun 

comparanten op heden zijn getransporteert en overgedragen: 1. het Halve Mudde genaamt ruim twee 

schepel gesaai gelegen in den Noord es naast het landt van Oldenhof aan de eene en Derk Ovink aan de 

andere zijde, is tiendbaar grof en smal aan het capittel Lebuinis der stadt Deventer, 2. het parceel den 

Hakinge genaamt groot ongeveer ruim een schepel gesaai gelegen in den Noord es tussen het land van 

Hiddink en Ovink tiendbaar als het vorige aan welgemelde capittel, 3. het parceel de Huurne genaamt 

gelegen in den Noord es tussen het landt van Ovink en meester Quaks sijn land groot ruim vijf schepel 

gesaai tiendbaar als voren, 4. het parceel de Grommert genaamt gelegen in den Noord es tussen de landen 

van Boelink en Ovink groot ruim vier schepel gesaai tiendbaar als vooren, 5. het parceel drie dagwerken 

hooilandt in de Slagen gelegen welke met de volgende parceel beurtelings moeten omgehooit worden en 

dat de eigenaar welke bij voorbeeld dat parceel dit jaar heeft gehooit, 6. het parceel de andere drie 

dagwerken hooilandt te gebruyken door de eigenaar als het vorige parceel ten einde den heer rentheffer of 

sijn wel edelen wettige erven zig bij onverhoopte wanbetalinge, zo wegens capitaal als verschuldigde 



renten, aan desen kost en schadeloos sal kunnen verhalen. Renuncierende zij comparanten ten dien einde 

wel expresselijk bij den van alle beneficien rechtens dese hare handelinge eenigsints contrarierende en in 

specie na daar van voor of wel onderrigt te zijn van de exceptie van ongetelden gelde. Voorts sijn 

gecompareert Berent Schotting en Berent Leuverink met desselfs huisvrouw Maria Morssink tutore 

marito. De welke verklaarden in volkomen securiteit voor opgemelde capitaal van elf hondert en vijftig 

gulden, de verschuldigt wordende interessen en verklaarden voor de comparanten Willem Kuiper en 

huisvrouw of derselver erven sig bij desen in de bundigste forma regtens te stellen als ten principalen en 

ten einde den heer rentheffer volkomen wegens dese gehele schultvorderinge, zoo van capitaal als renten, 

van hun alle te samen en ieder in het bijsonder en in het geheel ten allen tijde sal kunnen en mogen 

verhalen. Waarvoor zij drie comparanten bij desen verbinden hunne personen en goederen geen daarvan 

uitgesondert en stellen de laaste comparanten Berent Leuverink en vrouw Maria Morsink tot een speciaal 

hypotheek en gerigtelijk onderpandt voor dese hunne borgtogt hun eigendoemelijke vrij en allodiale 

stuk bouwlant het Lammertink stuk genaamt gelegen in de boerschap Marculo deses gerigs Kedingen 

naast de Papenbos met alle desselfs regt en geregtigheit zoo in als zij comparanten hetzelve uit het erve 

Lammertink hebben aangekogt. Renuncierende dese drie comparanten te zamen en ieder in het bijzonder 

van alle exceptien en beneficien regtens dese hunne bortogt eenigsints contrarierende en speciaal daarvan 

onderrigt te sijn geworden van het benevisium ordinis devisionis en discusionis en renuncieert de laaste 

comparant Maria Morsink onder assistentie van haar man wel expresselijk van het senatus consultium 

vellejani of het vellejaansch raadsbesluit der vrouw en borgtogt verbindende en als een gehuwde vrouw 

borg wordende geen betalinge behoort te doen. In waarheits oirconde heb ik verwalter rigter voornoemt 

dese nevens de comparanten getekent, gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Goor den 27 appril 1778. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Wolter Kuiper en Hendrik ten Doeschate erschenen is de proc. 

J.B. Auffemorth als gevolmagtigde den heer J.A. Baron van Hoevell rigter ten dienste van de landen 

op comparant voor burgermeesteren, schepenen en raden der stad Deventer gepasseert op den 27 appril 

deses jaars 1778 en in desen gequalificeert en ten prothocolle nr 10 folio 102 geregistreert. Welker 

volmagt den comparant na ontfangst van den laasten met den eersten coopspenning ter summa van f 

1397-4 ad 20 st het stuk aan Berent ten Zijthof en desselfs huisvrouw Johanna ter Weele te doen 

landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave van een parceel uit het erve en goedt Kuiper of 

Eppink bestaande in huis, schoppe en berg met de daarbij liggende gaarden met een volle whaar in de 

markte van Marculo en het bouwlandt den Voorsten kamp genaamt groot ongeveer negen schepel, den 

Agtersten kamp mede groot ongeveer negen schepel als mede drie dagwerk hooilandt met een stuk 

saailandt gelegen bij de Visscher tussen den landen van ... belast met verpondingen, contributie en 

vuurstedengelt en tiendbaar grof en smal aan het Capittel Lebuinis der stadt Deventer. Voorts met alle 

desselfs lusten en lasten, regt en geregtigheden invoegen door hem comparant breder gespecificeert. Den 

comparant namens zijn principaal en erfgenamen bij desen daarvan ontervende en de coperen voornoemt 

en erfgenamen daar weder aanervende. Met belofte dat sijn heer principaal dese erfcoop, cessie, transport, 

overdragt en overgave ten allen tijde sal staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak en 

namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt neffens 

comparant eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 1 mei 1778. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Wolter Kuiper en Hendrik ten Doeschate erschenen is de proc. 

J.B. Auffemorth als gevolmagtigde van den heer J.A. Baron van Hoevell ritmeester ten dienste deser 

landen op comparant voor burgermeesteren, schepenen en raden der stad Deventer gepasseert op den 27 

appril deses jaars 1778 en in desen gerigte geexhibeert en ten prothocolle nr 11 folio 102 geregistreert. 

Cragt welker volmagt den comparant na ontfangst van den laasten met den eersten coopspenning ter 

summa van f 515 bij desen aan Willem Jacob Welmers en vrouw Wilhelmina Tieberink doet 



landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave van een parceel uit het erve Kuipers of Eppink 

bestaande in een stuk bouwlandt het Koelers stukke genaamt groot ongeveer negen schepel in den 

Noord es aan het eene einde schietende aan de weg en aan het andere aan Endemans landt, sijnde 

tiendbaar grof en smal aan het Capittel Lebuini der stadt Deventer en anders beswaart met verpondingen 

en contributie. Den comparant namens sijn heer principaal en erfgenamen bij desen hiervan ontervende en 

coperen voornoemt daar weder aanervende. Met belofte dat sijn heer principaal dese erfcoop, cessie, 

transport, overdragt en overgave ten allen tijde sal staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak 

en namaning als ervcoops regt is. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt 

neffens comparant eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 1 mei 1778. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Wolter Kuiper en Hendrik ten Doeschate erschenen is de proc. 

J.B. Auffemorth als gevolmagtigde van den heer J.A. Baron van Hoevell ritmeester ten dienste deser 

landen op comparant voor burgermeesteren, schepenen en raden der stad Deventer gepasseert op den 27 

appril deses jaars 1778 en in desen gerigte geexhibeert en ten prothocolle nr 11 folio 132 geregistreert. 

Cragt welker volmagt den comparant na ontfangst van den laasten met den eersten coopspenning ter 

summa van f 149-5-10 bij desen aan Jan Reinders (Zendman) en vrouw Fenneken Rietmans doet 

landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave van het sesde parceel uit het Kuipers of Eppink 

sijnde een stuk bouwlandt den Papenbos genaamt groot ongeveer drie schepel in den Noord es naast 

het landt van Waander Lucas aan de eene en de stege aan de andere zijde, tiendbaar grof en smal aan het 

Capittel Lebuini der stadt Deventer. Den comparant sijn heer principaal en erfgenamen hiervan bij desen 

ontervende en coperen voornoemt daar weder aanervende. Met belofte dat sijn heer principaal dese 

erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijde sal staan wagten en wharen voor alle 

evictie op aanspraak en namaning als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik verwalter 

rigter voornoemt neffens comparant eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 1 mei 1778. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Wolter Kuiper en Hendrik ten Doeschate erschenen is de proc. 

J.B. Auffemorth als gevolmagtigde van den heer J.A. Baron van Hoevell ritmeester ten dienste deser 

landen op comparant voor burgermeesteren, schepenen en raden der stad Deventer gepasseert op den 27 

appril deses jaars 1778 en in desen gerigte geexhibeert en ten prothocolle nr 12 folio 132 geregistreert. 

Cragt welker volmagt den comparant na ontfangst van den laasten met den eersten coopspenning ter 

summa van f 173-9 bij desen aan Willem Cuiper en huisvrouw Jenneken Leuvelink doet 

landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave van het tiende parceel uit het Kuipers of Eppink het 

Ronde stukke genaamt groot een mudde in den Noord es tussen de landen van Jan Hendrik Zwiers en 

hem Willem Kuiper, tiendbaar grof en smal aan het Capittel Lebuini der stadt Deventer. En verpondingen 

en contributie als bij coops conditien geregistreert. Den comparant sijn heer principaal en erfgenamen 

hiervan bij desen ontervende en coperen voornoemt daar weder aanervende. Met belofte dat sijn heer 

principaal dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijde sal staan wagten en wharen 

voor alle evictie op aanspraak en namaning als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik 

verwalter rigter voornoemt neffens comparant eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 1 mei 1778. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Wolter Kuiper en Hendrik ten Doeschate erschenen is de proc. 

J.B. Auffemorth als gevolmagtigde van den heer J.A. Baron van Hoevell ritmeester ten dienste deser 

landen op comparant voor burgermeesteren, schepenen en raden der stad Deventer gepasseert op den 27 

appril deses jaars 1778 en in desen gerigte geexhibeert en ten prothocolle nr 10 folio 132 geregistreert. 

Cragt welker volmagt den comparant na ontfangst van den laasten met den eersten coopspenning ter 



summa van f 164-14 bij desen aan Harmen Sligman en huisvrouw Maria Drieses doet landtcedelijke 

cessie, transport, overdragt en overgave van het tiende parceel uit het erve Cuipers of Eppink. Het stuk 

Nijen agter Sligmans camp genaamt groot ongeveer drie schepel in den Noord es tussen de landen van 

Kistemaker en Ovink thienbaar grof en smal aan het Capittel Lebuini der stadt Deventer en verpondingen 

en contributie als coops conditien breeder geregistreert. Den heer comparant sijn principaal en erfgenamen 

hiervan ontervende en den coper voornoemt daar weder aanervende. Met belofte dat sijn heer principaal 

dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijde sal staan wagten en wharen voor alle 

evictie op aanspraak en namaning als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik verwalter 

rigter voornoemt neffens comparant eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 1 mei 1778. 

    

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Wolter Kuiper en Hendrik ten Doeschate erschenen is Berent 

ten Zijthof en Johanna ter Weele ehelieden tutore marito. Doende bij desen na ontfangst van den laasten 

met den eersten koopspenningen ter summa van f 698-12 ad 20 st het stuk aan Adolph Quak en vrouw 

Heyltjen Hendriks Beumer landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave van de halfscheit van 

het eerste parceel uit het erve Kuyper of Eppink op den 25 augusti 1777 van den heer J.A. van Hoevell 

aangekogt en op heden aan haar comparanten teste prothocollo nr 9 folio 146 overgedragen met alle 

desselfs lusten en lasten, regt en geregtigheden, ap en dependentien zoo als door haar van comparanten 

gekogt en zijnde verkoperen haar en haar erfgenamen daarvan ontervende en de coperen met de haren 

daar weder aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen 

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

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

getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 1 mei 1778. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Wolter Kuiper en Hendrik ten Doeschate erschenen is Adolph 

Quak en Heiltjen Hendriks Beumers ehelieden tutore marito, die bekenden van wegens opgenomen en 

bij haar in klinkenden gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Berent ten 

Cate predikant te Marculo de summa van drie hondert en vijftig guldens, segge f 350. Dit capitaal, 

waarvan het eerste jaar rente verschenen sal sijn heden over een jaar, beloven de comparanten jaarlijks en 

alle jaren te zullen en willen verrenten met en tegens drie guldens van ieder hondert en dit te continueren 

van jaar tot jaar en dus alle jaaren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die na een behoorlijke 

denunciatie en loskondiging van drie maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag ten allen tijden den eerst 

daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa aan handen van den voornoemden rentheffer 

of erven in alhier gangbaren gouden of silveren gelde sal moeten geschieden en de penningen met de 

verschuldigde renten moeten worden erlegt. Voor het een en ander is ter securiteit der tot dese penningen 

regthebbende personen verbinden de comparanten hier voor hunne personen, gerede en ongerede goederen 

en geene van dien uitgesondert en tot een meerder securiteit van deselve overgeven en verbinden en tot 

een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt het halve eerste parceel uit het erve en goedt 

Eppink of Kuiper, zoo als hetzelve teste prothocollo nr 10 folio 142 door Berent ten Zijthof en vrouw aan 

comparanten is gecedeert, getransporteert en overgedragen. Ten einde hij rentheffer of erven zig hier aan 

ten allen tijden, zoo wegens capitaal als renten, kost en schadeloos sal kunnen en mogen verhalen. Zij 

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

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

verwalter rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 1 mei 1778. 

 

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

en Nassouw 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 Waander Geerlink erschenen is Willem 

Cuiper en Jenneken Leuverink ehelieden tutore marito die cragt deses na ontfangst van den laasten met 

den eersten coopspenning ter summa van hondert vijf en tachtentig guldens, hersegge f 185, 

landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave doen van een stukjen bouwlandt groot twee 

schepel in den Noord esch tussen Brink Jan en den Heer van Oldenhof aan en ten erfelijken profijte 

van Egbert Leuverink (Bode). Haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende en voornoemde 

coper met de sijnen daar weder aanervende. Met belofte om desen 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 waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten 

eigenhandig getekent, gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 1 mei 1778. 

 

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

en Nassouw 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 Waander Geerlink erschenen is Willem 

Cuiper en Jenneken Leuverink ehelieden tutore marito die cragt deses na ontfangst van de laasten met 

den eersten coopspenning ter summa van hondert guldens, hersegge f 100, landtcedelijke cessie, 

transport, overdragt en overgave van een stuk landt in den Marculosen esch groot twee schepel aan en 

ten erflijken profijte van Pongers en sijn erfgenamen. De comparanten haar en haar erfgenamen cragt 

deses daarvan ontervende en den coper voornoemt met de sijnen 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 namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik 

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

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 1 mei 1778. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan Witsant en Hendricus van den Enk erschenen is 

Hendrik Ooms en Jenneken Tonisen Nijenhuis ehelieden marito tutore in Elsen woonagtig. 

Bekennende van wegens opgenomene en bij haar comparanten te dank ontfangene penningen opregt en 

deugdelijk schuldig te sijn aan Gerrit Wassink (te Lintele) mede in Elsen woonagtig eene summa van 

elf hondert guldens, hersegge f 1100. Met belofte om dit captaal, waarvan het eerste jaar interesse zal 

verschenen sijn den eersten mei 1779, jaarlijks en dus alle jaaren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. 

Die aan wedersijden vrij staan mits de opsage geschiede en gedaan worde een half jaar voor de jaarlijkse 

verschijnsdag te zullen en willen verrenten met en tegens drie gulden en vijf stuivers van ieder hondert, 

dog het eene jaar uit het andere houdende als dan sullen rentgeveren kunnen volstaan met drie gulden van 

ieder hondert en de opsage als voorschreven behoorlijk gedaan zijnde zal dit capitaal cum interessen op 

den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in goeden groven gangbaren 

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

den voornoemden rentheffer of erven zal moeten worden erlegt en gerestitueert. Ter preciese nakoming 

van deselve en ter securiteit van den voornoemden rentheffer of erven zij comparanten verbinden hare 

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

gerigtelijk onderpandt in desen daar voor stellende en verbindende 1. huis en hof in Elsen gelegen, 2. 

een mudde land genaamt het Grote stukke tussen den landen van Haykers en Bloemers, 3. een stuk landt 

het Grote stukke genaamt tussen de landen van Snieders en Ribbers, 4. een mudde landt het Nijlant 

genaamt gelegen tussen Bloemers en Nijsmans, 5. het Holter stukke groot thien spint met de eene kant 

langes de weg en de andere kant aan Jan Oinks zijn landt, 6. de Letelge groot een mudde tussen Oinks en 

Eeftink hare landerien; zijnde alle dese percelen in den Elsener esch gelegen, 7. vier dagwerken hooilandt 

gelegen tussen de landen van Wissink en Rotman. Dit alles ten einde voornoemden rentheffer of erven zig 

hier aan ten allen tijden, zoo wegens capitaal als interessen, kost 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 waarheits oirconde 

hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 4 mei 1778. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren dr. J.H. Jalink en C.W. Bakker erschenen is Hendrik Assink 

en Grietjen Lentfers ehelieden tutore marito. Doende hiermede na ontfangst van den laasten met den 

eersten coopspenning ter summa van vier hondert vijf en twintig guldens, hersegge f 425, 

landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave van een dagwerk hooilandt het Kleine Bekslag 

genaamt gelegen in het Elsenerbroek voor de coperen haar huis tussen de hooilanden van Garrit Wilms en 

Harmen Mensink en sulks aan en ten erflijken profijte van Jannes Ezendam of Teemker en Jenneken 

Teemker ehelieden. Verkoperen haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende en Jannes 

Ezendam of Teemker en voornoemde vrouw en erfgenamen 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 waarheidts oirconde hebbe ik 

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

Actum Goor den 12 mei 1778. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Geurt van Ommen en C.W. Bakker erschenen is dr. J.C. 

Pothof als verwalter markenrigter van Elsen. Bekennende dat de goedtsheeren der markte Elsen aan 

Hendrik ten Zende en vrouw Derkjen Wilgerink hebben verkogt het plaatsjen gelegen in Elsen 

tussen den Zwartendijk en Huiskes voor vijf hondert en sestig guldens, hersegge f 560, dog dat 

voorschreven goedtsheeren uit een speciale gracie hebben goedt gevonden dat de voornoemde coperen de 

coopspenningen sullen kunnen voldoen en betalen met vijf hondert guldens. Van welker vijf hondert 

guldens hij heer comparant bekent voldaan en betaalt te sijn en uit dien hoofde van dit verkogte parceel 

(onder vermelde optie wegens latere betalinge zoo de goedtsheeren sullen pretenderen) aan de coperen 

voornoemt namens de markte Elsen doet landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave. De 

markte Elsen daarvan ontervende en coperen voornoemt met de haren daar weder aanervende. Met de 

belofte dat de goedtsheeren van dese markt dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen 

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

S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese neffens den heer comparant 

eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 18 mei 1778. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Geurt van Ommen en C.W. Bakker erschenen is Hendrik ten 

Zende en Derkjen Wilgerink ehelieden marito tutore. Die bekenden wegens opgenomene en bij haar te 

dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Jan Spenkelink en Aleida Kok 

ehelieden een summa van vier hondert guldens, hersegge f 400. Dit capitaal, waarvan het eerste jaar 

interesse zal verschenen zijn den eersten mei een duisent zeven hondert en negen en zeventig, beloven de 

comparanten jaarlijks en allen jaren te zullen en willen verrenten met en tegens vier guldens van ieder 

hondert en dat te continueren van jaar tot jaar en dus alle jaaren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. 

Die na een behoorlijke opsage en loskundiging van ses maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag 

datelijk op den eerst volgende verschijnsdag sal kunnen en moeten geschieden en het capitaal met sijn 

interessen in een onverdeelde in alhier gangbaren gouden of silveren gelde aan handen van den 

renthefferen of erven moeten worden erlegt en gerestitueert. Hier voor verbinden sij comparanten hare 

personen, gerede en ongerede goederen, geen uitgesondert en tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk 

onderpandt daarvoor stellende en mits desen daarvoor verbindende haar comparanten 

eigendoemlijke plaatsjen gelegen in Elsen tussen den Zwartendijk en Huisken van de goedtsheeren 

van Elsen aangekogt en op heden teste prothocollo nr 10 folio 146 aan haar comparanten overgedragen; 



als mede een stuk landt groot ongeveer een mudde het Blik genaamt in den Elsener esch gelegen tussen 

Wolters blik ter eenre en ter anderen zijde aan Zentmans Keelsberg, schietende met den einde aan 

Boesinks Reuvekamp. Ten einde voornoemde renthefferen of erven zig hier aan ten allen tijden, zoo 

wegens capitaal al renten, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende zij 

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 waarheits oirconde hebbe ik verwalter rigter 

voornoemt dese neffens dr. J.C. Pothoff als sijnde door comparanten in judicio daartoe gequalificeert 

eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 18 mei 1778. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en keurnoten dr. J.C. Jalink en Roelof Roelofsen in den geheegden gerigte persoonlijk 

gecompareerdt en erschenen sijn Gerrit Vinkers (Plasman) en desselfs huisvrouw Geertruit 

Meendrink tutore marito. De welke te zamen en ieder in het bijzonder verklaarden in een vasten en 

stevigen erfcoop verkogt te hebben haar eigendoemlijke halve plaats het Vinkers genaamt zoo van de 

erfgenamen Schutte heeft aangekogt, waarvan de geregte wederhelfte behoort aan Tieberink te Geesteren 

woonagtig, met zijn hooge en lage landerien, hooilandt, halve behuisinge, schoppe, houtgewassen, niets 

uitgesondert kennelijk in de buurschap Harke gerigs Kedingen gelegen; dan nog vijf dagwerken hooilandt 

sulks met onder de plaats gehorende als twee stukken gelegen gedeeltelijk in de Harker meeden, het eene 

aan den vloetgraven en het andere aan de Hemmelhorst gedeeltelijk onder Beusbergen bij den Rosendom 

naast en tussen de landen van Wansink en Wannink en gedeeltelijk in het Stokkumerbroek den Bisschop 

genaamt naast en tussen de landen van de Renger en langes het broek. Voorts de geheele bouwerie als 

wagens, karren, ploegen, eegden, paarden, beesten, gewassen op den lande, inninge des huises, huisraat, 

kasten en kisten, linnen en wollen, niets in het groot of klein uitgesondert wat name het ook hebben 

mogte. Als gevende zij den vorigen eigendom van alle hare have en goed mits desen over en wel aan 

Herman Wissink en sijn erfgenamen, mits dat hij betale alle de schulden welke op deese halve plaats 

sijn staande door comparanten en tot laste zijn, bedragende een summa van veerthien hondert guldens ten 

behoeve van Jan ten Thije en zijn huisvrouw en erfgenamen waarvoor zij den eigendom van voorschreven 

vaste goederen overgeven mits desen. En dan voor den eigendom van de bouwerie, paarden, beesten, 

inninge des huises zoo als boven breeder gespecificeert is haar comparanten na huises vermoghen de tijdt 

haares levens kome te onderhouden en te verplegen zoo in cost als kleederen waar en tegens zij 

comparanten verpligt sijn en ook beloven na hun vermogen tot huises best te helpen arbeiden. Alle het 

welke den coper alhier present mede geaccepteert heeft en alzoo den coper voorschreven capitaal en 

verbandt van Jan ten Thije en huisvrouw ten zijnen laste genomen en hun comparanten daarvan bevrijdt 

heeft. Dat sij ook daar en boven voor hun onderhoudt en verpleging zeker zijn, zoo waren zij comparanten 

mits desen doende landtcedelijke transport en overdragt van voorschreven halve plaats Vinkers, halve 

behuisinge, schoppe met den aankleve van dien, hooge en lage landerien, hooilanden, houtgewassen, regt 

en geregtigheden als mede van geseide vijf dagwerken hooilandt. Voorts voor zoo verre noodig van de 

bouwerie, paarden, beesten, huisgerak, gewassen op den lande zoo als breder uitgedrukt en sulks ten 

erflijken profijte van Harmen Wissink en zijn erfgenamen. Haar en haar erfgenamen daarvan ontervende 

en den coper en sijn erfgenamen daar weder aanervende. Alles onder renunciatie van allen en een iegelijk 

exceptien regtens zoo desen eenigsints mogten tegen zijn en in specie van de exceptie deli losionis en wat 

dies meer is en onder belofte van dese erfcoop ten allen tijde 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 verwalter 

rigter voornoemt dese eigenhandig getekent en gesegelt en alzoo de comparanten des schrijvens onervaren 

zijn en geen cachet gebruikende zoo hebben zij daartoe speciaal gequalificeert dr. J.C. Pothof die dese 

harentwegen neffens mij getekent en gesegelt heeft. 

Actum Goor den 22 mei 1778. 

 

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

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



cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Gerrit ten Rouwler en Jan Hasseler erschenen is 

Jenneken Visschers weduwe wijlen Jan ten Bos in desen in soo verre nodig geassisteert met Jan ter 

Horst als haren versogten en in judicio toegelaten momboir; wijders comparante zoon Jan ten Bos en 

hebben dese comparanten, de eerste onder assistentie als voren na ontfangst van den laasten met den 

eersten coopspenning ter summa van drie hondert guldens aan Arent Groten en desselfs huisvrouw 

Geertrui ten Bos en erven in amplissima juris forma doen landtcedelijke cessie, transport, overdragt en 

overgave van haar plaatsjen in den jare 1774 aangekogt en thans door haar comparanten worde beseten 

met derselver oude en nieuwe regt en geregtigheden bestaande in huis en landt gelegen aan het 

Markelerbroek tussen Bolink mate en de andere zijde het Armen meeken en aan Hoender Maatdijk. 

Wijders zoo doen sij comparanten de eerste onder assistentie als vooren insgelijks aan voorschreven Arent 

Groten en desselfs huisvrouw Geertrui ten Bos en erven na ontfangst van den laasten met den eersten 

coopspenning ter summa van hondert gulden landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave van 

haren gehelen inboedel des huises bestaande in twee koeien, 1 peert, potten, klokke, bedden, nije ketel, 

karre, wagen en ploeg als mede het gewas op het landt. Dit alles in gevolge twee distracte coopbrieven 

daarvan opgerigt in dato den 4 juni deses jaars. De comparanten haar en haar erfgenamen bij desen 

daarvan ontervende en hem Arent Groten en desselfs huisvrouw Geertrui ten Bos en erfgenamen daar 

weder aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijde te 

sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak en namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In 

waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de heer Diederik van Hoevell als sijnde door 

comparanten in judicio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 9 juni 1778. 

 

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

en Nassouw 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 Witsant erschenen is Jan Welmers 

en Janna Koelers ehelieden tutore marito. De welke bekenden en verklaarden aan Jan Meyer wegens 

opgenomen en in goeden gangbaren Hollandse gelde ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig 

te wesen een capitale summa van acht hondert en vijftig guldens, hersegge f 850. Met belofte om dit 

capitaal jaarlijks te verrenten met ses en twintig gulden en thien stuivers en sal het eerste jaar interesse 

verschenen wesen den eersten mei des aanstaanden jaars een duisent seven hondert negen en seventig en 

zoo continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveert 

blijft mits de opsage daar van een half jaar voor den jaarlijksen verschijnsdag gedaan worde. Als wanneer 

voorschreven capitaal met die alsdan ten agteren sijnde interessen op den eerstkomende verschijnsdag aan 

handen van den rentheffer of eigenaar deser acte van hypothecatie sal moeten worden erlegt en 

gerestitueert. Voor welke capitale summa en daarop te verlopene interessen comparanten verbinden hare 

personen, gerede en ongerede goederen geen uitgesondert en tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk 

onderpandt daarvoor stellende en mits desen daar voor verbindende haar eigen toebehorende halve 

plaatsjen het Welmers genaamt en dan nog drie en een half schepel bouwlandt genaamt de Steenbree 

voor in den Harker esch tussen Schurink en Huiskes. Ten einde den rentheffer of eigenaar deses haar daar 

aan ten allen tijden, zoo wegens capitaal als daarop te verlopene interessen, kost en schadeloos sullen 

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

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

waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent, 

gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun den aarden den 1 juli 1778. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Hermanus Jalink en Jan Roelof Jalink erschenen is proc. J.B. 

Auffemorth gevolmagtigde van den heer J.A. Baron van Hovell ritmeester ten dienste deser landen op 

comparant voor burgemeester, schepenen en raden der stadt Deventer gepasseert en op den 21 april deses 

jaars 1778 in desen gerigte gearchifeert en ten prothocollo nr 10 folio 132 geregistreert. Cragt welker 



volmagt den comparant na ontfangst van den laasten met den eersten coopspenning (voor welker volle 

coopspenningen den comparant bij desen quiteert en voor goede betalinge bedankt) bij desen doet 

landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan en ten erflijken profijte van Jan Lammertink 

en Aaltjen Drieses ehelieden van het agste parceel uit het erve en goedt Cuiper of Eppink gelegen in 

de boerschap Marculo het [Driesmate] landt genaamt groot ruim drie schepel in den Noord esch bij 

Brinkers landt aan de eene en het lant van het erve Boelink schietende aan de andere zijde, is thiendbaar 

grof en smal aan het Capittel Lebuini der stadt Deventer; alsmede van het zeventhiende parceel uit 

gemelde erve het Haverlandt genaamt groot drie dagwerk en gelegen in de Haverlanden naast het landt 

van Hendrik ... Den comparant sijn heer principaal en erfgenamen bij hier van ontervende en coperen 

voornoemt daar weder aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave 

ten allen tijde sal staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak en namaninge als erfcoops regt is. 

S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik verw. rigter voornoemt dese neffens den comparant eigenhandig 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 18 juli 1778. 

 

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

en Nassouw 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 Goossen Kolkman erschenen is Jan 

Brinkers alias de Baars. Doende cragt deses na ontfangst van den laasten met den eersten coopspenning 

ter summa van twee hondert en vijftig guldens, hersegge f 250, in optima juris forma landtcedelijke 

cessie, transport, overdragt en overgave aan en ten erflijken profijte van Harmen Koelers en erven van 

een stuk bouwlandt groot ongeveer vier schepel gesaai gelegen in Harke agter het huis zoo thans 

bewoont wordt door Jan Leeftink. Den comparant hem en zijn erfgenamen bij desen daarvan ontervende 

en Harmen Koelers en desselfs erven daar weder aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, 

transport 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 waarheits oirconde hebe ik rigter voornoemt dese neffens de 

heer Diederik van Hoevell als sijnde door den comparanten in judicio daartoe gequalificeert eigenhandig 

getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 7 september 1778. 

 

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

en Nassouw 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 Jan Roelof Jalink erschenen is proc. 

J.B. Auffemorth gevolmagtigde van den heer J.A. Baron van Hovell ritmeester ten dienste deser 

landen op comparant voor burgemeester, schepenen en raden der stadt Deventer gepasseert is op den 27 

appril deses jaars 1778 in desen gerigte gearchifeert en ten prothocolle van transporten deses gerigs nr 10 

folio 132 geregistreert. Cragt welker volmagt den comparant na ontfangst van den laasten met den eersten 

coopspenning (voor welker volle coopspenningen den comparant bij desen quiteert en voor goede betaling 

bedankt) bij desen doet landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan en ten erflijken 

profijte van Willem Cuiper en erven van het elfde parceel uit het erve en goedt Cuiper of Eppink 

gelegen in de boerschap Marculo en dit parceel wel particulier in den Coelenberg. Den comparant sijn 

heer principaal en erfgenamen hier van ontervende en Willem Cuiper voornoemt met de zijnen en 

erfgenamen daar weder aanervende. Met belofte dat sijn heer principaal dese erfcoop, cessie, transport, 

overdragt en overgave ten allen tijde sal 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 

comparant eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 19 sept. 1778. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren de heer Diederik van Hoevell en Goossen Kolkman 



erschenen is Gerrit Koelmans en Geertjen Broil ehelieden tutore marito. Welker comparanten bekenden 

wegens opgenomene en bij haar in klinkende gelde te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk 

schuldig te sijn aan Jan Meyer in Elsen en erven eene suivere summa van hondert en vijftig guldens, 

hersegge f 150. Belovende dit voorschreven capitaal, waarvan het eerste jaar rente zal verschenen zijn den 

seventhienden october des aanstaanden jaars een duisent zeven hondert neegen en zeventig, jaarlijks en 

alle jaren te sullen en willen verrenten met en tegens drie gulden en vijf stuivers van ieder hondert, edog 

de restitutie voor den verschijnsdag betalende sullen sij rentgeveren kunnen volstaan met de betalinge van 

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

restitutie en aflosse toe. Waarvan de opsage aan wedersijden gereserveert is en blijft en ten wedersijden 

sal kunnen en mogen geschieden en gedaan worden dog niet later dan een half jaar voor ieder jaarlijksen 

verschijnsdag. Na welker gedane behoorlijke opsage dit capitaal cum interesse op den eerst daar aan 

volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa aan handen van den rentheffer of erven sal moeten 

worden erlegt en gerestitueert. Voor welker een en ander en ter securiteit van den voornoemden rentheffer 

en erven zoo verbinden zij comparanten hiervoor haar personen, gerede en ongerede goederen, geen 

uitgesondert en tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt mits desen daarvoor stellende en 

gerigtelijk daarvoor verbindende haar comparanten eigendoemlijk huis en hof met den geheelen 

inboedel des huises niets daarvan uitgesondert. Ten einde den rentheffer of erven bij onverhoopte wan of 

misbetalinge sig hier aan ten allen tijden, zoo wegens capitaal als verschuldigde en ten agteren sijnde 

interessen, kost 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 waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de heer 

Hendrik Jalink als sijnde door comparanten in judicio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 16 october 1778. 

 

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

en Nassouw 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 Hendrik Snel erschenen zijn Jan 

Reinders (ten Zende) en Fenne Rietmans eheliede tutore marito. Bekennende wegens opgenomene en 

bij haar comparanten te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Wolter ten 

Zendink en erven een capitale zumma groot vier hondert en vijftig guldens, hersegge f 450. Waarvan 

het eerste jaar interesse ad drie guldens van ieder hondert sal verschenen sijn den eersten may des 

aanstaanden jaars een duisent zeven hondert negen en zeventig. Welker bovengemelde interesse ad drie 

gulden van ieder hondert en dus van dit geheele capitaal darthien gulden en thien stuivers sal moeten 

worden betaalt van jaar tot jaar en dus alle jaren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Waarvan de 

opsage aan wedersijden gereserveert is en blijft en aan wedersijden ten allen tijden vrij sal staan om te 

kunnen en mogen doen mits het geschiede een half jaar voor ieder jaarlijksen verschijnsdag. Dit dan 

behoorlijk geschied zijnde sal voorschreven capitaal en daar op ten agteren sijnde interessen op den eerst 

daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier gangbaren gouden of silveren gelde 

aan handen van den rentheffer voornoemt of erven moeten worden erlegt en gerestitueert. Ter preciese 

nakominge van het bovengemelde en ter securiteit van den voornoemden rentheffer en erven verbinden 

comparanten hiervoor hare personen, gerede en ongerede goederen, geen uitgesondert en tot een speciaal 

hypotheek en gerigtelijk onderpandt mits desen daarvoor gevende en gerigtelijk daarvoor verbinden 1. 

drie schepel landt genaamt den Papenbos, 2. een schepel landt genaamt het Haaksken, 3. thien spint landt 

genaamt de beide Paggen, 4. een en een half dagwerk hooilandt het Slag genaamt, ten einde den 

voornoemden rentheffer of erven zig bij onverhoopte wan of misbetalinge, zoo wegens capitaal als 

verschuldigde en ten agteren zijnde renten van dese vier parcelen, ten allen tijden kost 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 waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens Willem Jacob Welmers als sijnde door 

comparanten in judicio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en gesegelt. 



Actum Marculo den 21 oct. 1778 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan Witsant en Goossen Kolkman erschenen is Gerrit 

Schreur en Berentjen Leusman ehelieden tutote marito. Bekennende wegens opgenomene en bij haar 

comparanten in klinkenden gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Jan ten 

Thije en erven een capitale summa groot twee hondert guldens. Dit capitaal, waarvan het eerste jaar 

rente of interesse verschenen zal sijn den tweden november des aanstaanden jaars een duizent zeven 

hondert en negen en zeventig, beloven zij comparanten jaarlijks en dus alle jaren te zullen en willen 

verrenten met en tegens drie gulden en vijf stuivers van ieder hondert dog genoempt op den jaarlijkse 

verschijnsdag betalende zullen zij rentgeveren kunnen volstaan met de betalinge van drie guldens van 

ieder hondert, maken dus ses guldens van dit gehele capitaal. Zullende dit een en ander continueren van 

jaar tot jaar en dus alle jaren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten allen tijden aan wedersijden 

sal kunnen en mogen geschieden mits dat hetselve capitaal ses maanden voor den jaarlijksen 

verschijnsdag behoorlijk worde gedenuncieert en losgekundigt. Dit dan dus in amplissima juris forma 

geschiet sijnde sal het voorschreven capitaal cum interesse op den eerst daar aan volgende verschijnsdag 

in een onverdeelde summa in alhier gangbaren gouden of silveren gelde aan handen van den eigenaar of 

houder deser obligatie moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor dit een en ander en ter securiteit van 

den eigenaar deser obligatie of haar en gementioneerde capitalen en interesse verbinden sij comparanten 

hier voor hare personen, gerede en ongerede goederen, geene vandien uitgesondert en tot een speciaal 

hypotheek en gerigtelijk onderpandt gerigtelijk mits desen daarvoor stellende het huis zoo door 

comparanten thans selfs wordt bewoont en den daarbij gelegen hof of gaarden met en benevens 

twee schepel bouwlandt in den Stokkumer esch tussen de landen van Weerdes en Jan Greven. Ten 

einde den rentheffer of erven bij onverhoopte wan of misbetalinge sig van dese parcelen voor dit capitaal 

en ten agteren sijnde renten ten allen tijden kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. 

Renuncierende sij rentgeveren bij desen van alle exceptien en privilegien regtens desen eenigsints 

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

voornoemt dese neffens de heer Hendrik Jalink als sijnde door comparanten in judicio daarvoor 

gequalificeert eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 2 november 1778. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Diederik van Hoevell en Robbert Adolph Borchart Sloet 

persoonlijk gecompareert en erschenen sijn Hendrik Meendrink en Maria Wannink ehelieden tutore 

marito. Bekennende vanwegens opgenomene en bij haar comparanten in klinkende gelde ontfangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Berent ten Cate predikant tot Marculo een 

capitale en suivere summa van vijf hondert guldens, hersegge f 500. Dit capitaal, waarvan het eerste jaar 

renthe sal verschenen sijn den dartigsten september des aanstaanden jaars een duisent zeven hondert negen 

en zeventig, belovende sij comparanten jaar op jaar en dus alle jaren te sullen en willen verrenten met drie 

gulden en thien stuivers van ieder hondert. De interesse ieder jaar niet later dan twee maanden na den 

jaarlijksen verschijnsdag betalende zullen zij comparanten en rentgeveren in desen kunnen volstaan met 

de betalinge van drie guldens van ieder hondert. Welker een en ander sal comparante van jaar tot jaar en 

dus alle jaaren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. De welke ten allen tijde aan wedersijden sal 

kunnen en mogen geschieden mits de loskundiging een vierdendeel jaars voor de ordinaire verschijnsdag 

aan beider sijden behoorlijk sal aangekondigt sijn. Als wanneer voorschreven capitaal en ten agteren 

sijnde renten op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier gangbaren 

gouden of silveren gelde aan handen van den heer rentheffer of erven of houder deser obligatie sal moeten 

worden erlegt en gerestitueert. Tot securiteit van de tot bovengemelde capitaal ad vijf hondert guldens soo 

verbinden zij comparanten hiervoor haare personen, gerede en ongerede goederen, geene van dien 



uitgesondert en stellende tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk onderpandt de halve thiende zoo als 

dese jaarlijks en alle jaren gaat uit het ... nu kerkenlandt van Marculo met zijn verdere regt en 

geregtigheden zoo en in diervoegen als (volgens verklaring van comparanten) door Jan Meendrink in den 

jare 1718 van den heer Mahony is aangekogt en door wettige erfenis op comparanten als harer eigendom 

is gedevolveert in sijne waarde kennelijk en voor de wederhalfte toebehorende aan de dyaconye armen 

van Haxbergen als uit de brieven daartoe specterende. Welke men in cas van ongewenste en onverhoopte 

wanbetalinge zal extraderen cost en en andervoegens verklaring der comparanten en overgegeven en voor 

ieder comparanten onder den handt van den heer rentheffer. Ten einde den heer rentheffer of wettige erven 

wegens capitaal als verschuldigde interessen aan den hypotheeq sig kost en schadeloos sal kunnen 

verhalen. Renuncierende sij comparanten wel expresselijk bij desen van alle beneficien regtens dese 

eenigsints contrarierende en in specie die van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik 

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

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 6 november 1778. 

 

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

en Nassouw 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 Goossen Kolkman erschenen is 

Hendrik Klein Greven en Geertjen Trekop ehelieden tutore marito. Welker comparanten bekenden 

wegens opgenomene en bij haar comparanten in klinkende gelde te dank ontfangene penningen opregt en 

deugdelijk schuldig te zijn aan Derk Hogelaar molenaar op de Diepenheimer windemolen en desselfs 

huisvrouw Johanna Vincent en verdere erven eene suivere summa van twee hondert vijf en twintig 

guldens, hersegge f 225, waarvan het eerste jaar rente ad drie gulden en vijf stuivers van ieder hondert 

jaarlijks verschenen zal zijn den eersten mei des aanstaanden jaars een duisent zeven hondert negen en 

zeventig en zullen zij comparanten en rentgeveren in desen de bovengemelde rente jaarlijks en alle jaren 

moeten betalen en dit dus continueren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Waarvan de opsage aan 

wedersijden sal vrij staan om te kunnen en laaten geschieden een half jaar voor den jaarlijksen 

verschijnsdag. Dese opsage dan behoorlijk geschiet sijnde zoo zal dit capitaal en verschuldigde rente op 

den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier gangbaren gouden of 

silveren gelde aan handen van voormelde rentheffer of erven moeten worden erlegt en gerestitueert. Ter 

preciese nakominge van het voorschrevene en ter securiteit van den houder deser obligatie verbinden zij 

comparanten daar voor hare personen, gerede en ongerede goederen, geene van dien uitgesondert en tot 

een speciaal hypotheeq en gerigtelijk onderpandt desen daarvoor stellende en gerigtelijk daar voor 

verbindende een stuk landt groot drie schepel het Butten stukke genaamt gelegen aan den kerkdijk en 

verders alle goederen geene uitgesondert en van de renthefferen nog verhypothiseert mogten zijn ten mede 

voor deser obigatie bij onverhoopte wan of misbetalinge, zoo wegens capitaal als verschuldigde interesse, 

zig hier aan ten allen tijden kost 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 waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese 

neffens comparanten schrijvens onervaren sijnde eigenhandig getekent, gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 12 nov. 1778. 

 

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

en Nassouw 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 Goossen Kolkman persoonlijk 

gecompareert en erschenen sijn Gerrit Klodes en Johanna Reinders ehelieden marito tutore wonende te 

Markel. Welke bekennen wegens opgenomene en ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te 

wesen aan de Hoog Wel Geboorne Vrouwe Anna Margaretha Elsabe Baronnesse Douariere van 

Hoevell geboren Baronnesse Sloet Vrouw van het Nijenhuis en hare erfgenamen een capitale summa 

van elf hondert caroly guldens. Welke elf hondert guldens zij comparanten beloven alle jaren te sullen 

verrenten met drie en een halve diergelijke gulden van ieder hondert. Sullende daarvan de eerste 

verschijnsdag wesen op heden ondergetekent over een jaar, edog de betalinge der interesse binnen het 



vierendeel jaars na de verschijnsdag geschiedende sullen de rentgeveren kunnen volstaan met drie guldens 

van ieder hondert en in den tijdt der volle aflosse toe; die alle jaar sal kunnen en mogen geschieden mits 

de een den anderen een vierendeel jaars voor de verschijnsdag behoorlijke opsage te hebben gedaan en 

moetende als dan het voorschreven capitaal erlegt worden binnen Deventer als ook de eerste jaarlijks 

binnen Deventer zal moeten betaalt worden in goeden groven gangbaren silveren gelde heele of halve 

rijders of gerande ducaten. Voor welke voornoemde capitaal en interessen sij comparanten verbinden hare 

personen en goederen geen uitgesondert en wel speciaal de navolgende: eerstelijk den Potkamp onder 

de boerschap Harke groot acht schepel gelegen tussen de landen van Hendrik Wiemerink en den Daalker, 

ten tweeden een stuk aan den Markelerberg groot vijf schepel gesaai leggende tussen Kistemakers land 

en de weg, ten derden een hooilandt het Snipgoor genaamt leggende in het Stokkumerbroek tussen de 

landen van Wansink en Gelkink, ten vierden een hooilandt de Klodes mate genaamt in het 

Markelerbroek gelegen tussen de landen van Ovink en Meendrink. Sijnde volgens verklaringe van 

comparanten alle allodiale, vrije en onbeswaarde goederen en aan voornoemde Gerrit Klodes 

toebehorende en in het gerigte van Kedingen gelegen om in gevalle van misbetalinge van voorschreven 

capitaal met den interesse van dien sig daar aan ten allen tijden kost en schadeloos te kunnen en mogen 

verhalen. Ten dien einde submitteren sij comparanten sig ter judicature van alle hoven, richteren en 

gerechten. Met renunciatie van alle bedenkelijk exceptien desen eenigsints contrarierende en wel in specie 

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

comparanten eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 12 nov. 1778. 

 

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

en Nassouw 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 Waander Geerdink erschenen sijn 

Hendrik Wensink en Hermina Breukink ehelieden tutor marito. Doende na ontfangst van den laasten 

met den eersten koopspenning ter summa van een hondert vijf en vijftig guldens en volgens coopbrief 

in dato den 17 september des gewesene jaars 1774 daarvan opgerigt in optima juris forma landtcedelijke 

cessie, transport, overdragt en overgave aan en ten erflijke profijte van Tonis Lonink (Egberts) en 

Janna Dijkink ehelieden en verdere erven haar comparanten eigendoemlijk en toebehorende stuk 

bouwlant groot ongeveer vier schepel den Berg genaamt gelegen aan den Kuilenberg met de eene zijde 

langes het landt van Waander Lucas en met de andere zijde aan den Kuilenberg schietende en met den 

eenen einde aan de gemene weg; zijnde thiendvrij en nergens mede beswaart als met heeren lasten 

verpondingen en contributie sijnde na zijn grote enkele landen eenen gulden en vijfthien stuivers. Dat een 

en ander volgens verklaringe der comparanten en inhoudt der coopbrief voornoemt. Verkoperen hiervan 

bij desen haar en haar erfgenamen ontervende en voornoemden coper met de zijnen daar weder 

aanervende. Met belofte 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 

waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent, 

gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 23 november 1778. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Willem Jacob Welmers en Jan Harmen Snel erschenen 

sijn Theunis Meendrink nu Strateman en Janna Strateman ehelieden marito tutore. Welker 

comparanten bekenden en verklaarden wegens opgenomene en bij haar comparanten in klinkenden gelde 

te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Alberdina van Beest weduwe 

wijlen Antony Harborn een capitale summa van twaalf hondert guldens, hersegge f 1200, waarvan het 

eerste jaar interesse ad drie gulden en thien stuivers jaarlijks van ieder hondert zal verschenen sijn den 

veerthienden september des aanstaanden jaars een duisent zeven hondert negen en zeventig, dog niet later 

dan ses maanden na den jaarlijksen verschijnsdag betalende sullen sij rentgeveren kunnen volstaan met 



drie gulden van ieder hondert. Sullende dit een en ander continueren van jaar tot jaar en dus alle jaren tot 

de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die na een gehoorlijke opsage en loskundiging van ses maanden voor 

den jaarlijksen verschijnsdag van de ene of andere zijde gedaan ten allen tijden sal kunnen en mogen 

geschieden; en dit ten genoegen van wedersijden geschiet sijnde zal dit capitaal en daarop ten agteren 

sijnde en verschuldigde renten of interessen op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een 

onverdeelde summa in alhier gangbaren gouden of silveren gelde aan handen van de daartoe 

regthebbenden moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor dit een en nader verbinden zij comparanten ter 

securiteit der geinteresseerden van dit capitaal en daarop ten agteren sijnde en verschuldigde renten hare 

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

gerigtelijk onderpandt daarvoor stellende en mits desen daarvoor verbindende: 1. een hooilandt het 

Apengoor genaamt en weleer aangekogt van Derk Welmers en Jan Harmen Heilersig, 2. een stuk landt 

groot ses schepel de Braak genaamt, 3. nog 6 schepel landt aan twee stukken gelegen genaamt de Ribbe, 

4. een stuk genaamt den Belt groot drie schepel gelegen aan den berg, 5. twee schepel landts de 

Klootskamp genaamt gelegen onder Marculo. Dit een en ander volgens verklaring van comparanten ten 

einde de renthefferen voornoemt of erven bij onverhoopte wan of misbetaling zig hier aan, zoo wegens 

capitaal als verschuldigde en ten agteren sijnde renten, ten allen tijden kost en schadeloos sullen kunnen 

en mogen verhalen. Renuncierende zij 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 waarheits 

oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens Diederik van Hoevell als sijnde door comparanten in 

judicio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Marculo den 3 dec. 1778. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Jan Witsant en Velt Jan erschenen is Albert van Reintjes 

(Stokkingreef) en Berendina Broil ehelieden tutore marito. Bekennende aan Hermanus Wissink en 

erfgenamen opregt en deugdelijk schuldig te zijn hondert neegen gulden en seventhien stuivers en agt 

penningen. Welke schult is spruitende wegens een gehouden rekening van lantpagt en geleverde 

winkelwaren. Dese hondert negen gulden zeventhien stuivers en agt penningen beloven zij comparanten 

jaarlijks en alle jaren te sullen en willen verrenten tegen drie gulden van het hondert, makende dus 

jaarlijks en alle jaren van voorschreven capitaal drie gulden vijf stuivers elf penningen, waarvan het eerste 

jaar rente of interesse verschenen sijn heden over een jaar en dese beloofde interesse zal moeten betaalt 

worden van jaar tot jaar en dus alle jaren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten allen tijde aan 

wedersijden sal kunnen en mogen geschieden mits geprocudeert wordende met een behoorlijke opsage 

van ses maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag. Het welke behoorlijk geschiet en gedaan sijnde zal 

dit voorschreven capitaal cum interesse op den eerstvolgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in 

alhier gangbaren gelde aan handen van den rentheffer of erven moeten worden erlegt en gerestitueert. 

Voor dit een en ander zoo verbinden zij comparanten hier voor hare personen, gerede en ongerede 

goederen, geen vandien uitgesondert en tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk onderpandt daarvoor 

stellende en mits desen daarvoor verbindende haren inboedel des huises neffens het vhee niets 

uitgesondert, om sig bij onverhoopte wan of misbetalinge, zoo wegens capitaal als interesse, hier voor ten 

allen tijde kost en schadeloos te kunnen en mogen verhalen. Sij comparanten ten dien einde renuncierende 

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

ongetelden gelde. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de heer Diederik 

van Hoevell als sijnde behoorlijk daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 26 febr. 1779. 

 

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

en Nassouw 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 Goossen Kolkman erschenen is 

Geertrui van het Grote Laarberg onder Geesteren weduwe wijlen Jan ten Broekhuis en haar dogter 



Janna ten Broekhuis, beide behoorlijk geassisteert met de heer Diederik van Hoevell als momboir. 

Welke beide en te zamen en een ieder in het bijsonder mits en cragt deses na ontfangst van den laasten 

met den eersten koopspennink ter summa van hondert agt en veertig guldens cragt deses aan en ten 

erflijken profijte van Hendrik ten Broekhuis en erven doen landtcedelijke cessie, transport, overdragt 

en overgave der navolgende percelen vaste goederen: 1. een vijfde part van de caterstede Bouwhuis 

gelegen in het Stokkumerbroek, 2. een vijfde part van een en een half dagwerk hooilandt in Bouwhuis 

slag al mede in het Stokkumerbroek, 3. een vijfde part van een klein hoekjen veengrondt op de Borkel. 

De comparanten onder voorgaande assistentie haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende en 

den coper met de sijnen daar weder aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport, overdragt 

en overgave ten allen tijde te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak en namaning 

als erfcoops regt. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de heer Hendrik 

Jalink als sijnde behoorlijk daartie gequalificeert eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 3 december 1778. 

 

Noodtgerigte gehouden op den huise Nijenhuis mij vergun der aarden den 14 mei 1779. 

Coram judice J.A. Baron van Hoevell. Assessoren Roelof Fruink en Jan Witsant. 

Erschenen in desen wel edelen gerigte Arent scholte Mensink en Geertjen Rensink ehelieden tutore 

marito. Overgevende het hierna tussen haar comparanten en Derk Hendrik Snel tot Deventer woonagtig 

gemaakt accoort en hebben solemene bij handttastinge in des plaats verklaart zig daarna stiptelijk te sullen 

gedragen en dit niet doende hebben sij verklaart te mogen lijden en geven bij desen volkomen permissie, 

magt en authoriteit aan D.H. Snel om omtrent dese zaak te kunnen en mogen handelen als na regten 

casserende en vernietigende in zoo een val dit geheele accoort. Beloven wij Arent scholte Mensink en 

Geertjen Rensink egtelieden aan Derk Hendrik Snel en Jacoba van Barnevelt egtelieden of erfgenamen bij 

hanttastinge en des plaats ses agtereen volgende jaaren alle jaar aan deselve te brengen binnen Deventer 

drie weken na Jacobi vier mudde rogge en voor Martini twee mudde boekweit en sal het eerste jaar 

verschenen sijn Jacoby dit jaar 1779, Martini met de boekweite 1779 en continueren tot Martini 1785 wel 

van jaar tot jaar en alle die jaaren en sulks sal strekken tot verminderinge van de sestig gulden welke nog 

ontfangen hebben voordat wij de verpondinge afnemen van de Gellekink mate waarvan wij jaarlijks twee 

gulden beloven rente te geven. Zal dat gelt van de 4 mudde rogge en 2 mudde boekweit meerder bedraagt 

als de rente van die 60 gl; en de 60 gl sal strekken tot minderinge van rente van de bekende en den 7 

october 1777 opgerigte oblygacie groot f 305-11. Inval Arent scholte Mensink die verpondinge dit jaar 

quam af te nemen van Gellekink mits sal de rente nog evenwel de voornoemde rogge en boekweite 

brengende te Deventer aan D.H. Snel en sal dan als even en ook dit capitaal vele jaren door Mensink dit 

accoort quam te naleven en niet onbequam stelt hij sig aansprakelijk voor de 60 gl terstont, maar ook voor 

de f 305-11 ook de gevestigde 300 gl op de Flier gaarden met alle de renten van dien en sal alles zoo 

aansprakelijk sijn evenals de opsage door den hoog edelen gerigte geschiet waren sonder de minste 

exceptien of cretiquen die tegen dit bovenstaant sijn strijdende. Sonder argh of list in waarheit kennis en 

tot beding van nakoming getekent en gerigtelijk gemaakt. 

 

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

en Nassouw 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 Witsant erschenen is Derk 

Barentsen Sligman en Anna Crooshoop egtelieden marito tutore. Dewelke bekenden en verklaarden van 

wegens opgenomene en bij haar comparanten in klinkenden gelde te dank ontfangene penningen opregt en 

deugdelijk schuldig te sijn aan de heer Francois de Wolf en erven eene summa van negen hondert 

guldens, hersegge f 900. Met belofte om dit capitaal, waarvan het eerste jaar interesse verschenen sal sijn 

den eersten juni des aanstaanden jaars een duisent seven hondert tachentig, jaarlijks en dus alle jaren te 

sullen en willen verrenten met en tegens vier guldens van ieder hondert, dog dese beloofde interesse niet 

later dan ses weken voor den jaarlijksen verschijnsdag betalende als dan sullen kunnen volstaan met drie 

gulden en vijfthien stuivers van ieder hondert. Welke een en ander sal continueren tot de datelijke 

restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden gereserveert blijft mits de opsage daar van gedaan worde een 



half jaar voor de jaarlijkse verschijnsdag. Na welke gedane opsage voorschreven capitaal cum interesse op 

den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in goeden groven gangbaren 

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

voorschreven rentheffer of erven sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor welke een en ander en 

ter securiteit van den voornoemden rentheffer en erven verbinden sij comparanten haare personen, gerede 

en ongerede goederen, geene van dien uitgesondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheek 

en gerigtelijk onderpandt: 1. een stuk landt in den Stokkumer esch den Langen akker genaamt groot 

twee mudde gesaai tussen het landt van Rierink en Cremer, 2. een stuk landt mede in voorschreven esch 

agter den kamp van Wennink schietende met het einde aan Elkink kamp groot een schepel gesaai, 3. in 

dito esch een stuk landt groot een mudde agter Kojers kamp tussen Mensink en Roelvink, 4. een stuk 

groot ses spint in de Waert tussen Nijlandts kamp en Snieders landt, 5. vier dagwerken hooilandt het 

Meeken genaamt met het bouwlandt daarin gelegen aan de Daleker mate en de Stokdaalder gote 

schietende met het einde aan de Reef alle in de buirschap Stokkum onder desen wel edelen gerigte 

gelegen. Ten einde den voornoemden rentheffer of erven sig ten allen tijde hier aan, zoo van capitaal als 

interessen, kost 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 waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten 

eigenhandig getekent, gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 30 mei 1779. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Velt Jan en Jan Welmers erschenen is Theunis Reet nu 

Plasmans en vrouw Derkjen Thijman ehelieden tutore marito doende cragt deses na ontfangst van den 

laasten met den eersten koopspenning ter summa van elf hondert vijf en twintig guldens, hersegge f 

1125, aan en ten erflijken profijte van Willem Kuiper en erven landtcedelijke cessie, transport, 

overdragt en overgave van een huis en hof bij Marculo in den Agterhoek gelegen. De verkoperen haar 

en haar erfgenamen bij desen daar van ontervende en hem Willem Kuiper met de sijnen daar weder 

aanervende. Met belofte om desen 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 

waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de heer Diederik van Hoevell sijnde behoorlijk 

door de comparanten in judicio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 2 sept. 1779. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Velt Jan en Jan Welmers erschenen is Theunis Reet nu 

Plasmans en vrouw Derkjen Thijman ehelieden tutore marito doende cragt deses na ontfangst van den 

laasten met den eersten coopspenning ter summa van agt hondert en veertig guldens, hersegge f 840, 

landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan en ten erflijken profijte van Egbert Groot 

Leuvrink (Bode) 1. een stuk bouwlandt de Winterkamp genaamt groot ongeveer ses schepel aan de 

eene zijde van Rietmans en kopers landt, 2. een stuk bouwlandt het Ziggen stukke genaamt tussen 

Brink Gerrit en copers landt groot vijf schepel, 3. twee schepel bouwlandt langes de weg. Sij 

comparanten haar en haar erfgenamen van dese drie verkogte percelen ontervende en hem Egbert Groot 

Leuvrink met de sijnen in haare plaats daar weder aanervende. Met belofte om desen 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 waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese 

neffens de heer Diederik van Hoevell sijnde behoorlijk door de comparanten in judicio daartoe 

gequalificeert eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 2 sept. 1779. 

 



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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Velt Jan en Jan Welmers erschenen is Theunis Reet nu 

Plasman en vrouw Derkjen Thijmans ehelieden tutore marito doende cragt deses na ontfangst van den 

laasten met den eersten coopspenning ter summa van hondert negentig guldens, hersegge f 190, aan en 

ten erfelijken profijte van Jan Stegeman en erven landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave 

van een stuk bouwlandt den Knoef genaamt groot drie schepel gelegen tussen kopers landt. De 

comparanten haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende en hem Jan Stegeman met de sijnen 

daar weder aanervende. Met belofte om desen 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 waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de heer Diederik van Hoevell sijnde 

behoorlijk door de comparanten in judicio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 2 sept. 1779. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Velt Jan en Jan Welmers erschenen is Theunis Reet nu 

Plasman en vrouw Derkjen Thijmans ehelieden tutore marito doende na ontfangst van den laasten met 

den eersten coopspennink ter summa van vijfhondert guldens, hersegge f 500, cragt deses landtcedelijke 

cessie, transport, overdragt en overgave aan en ten erflijken profijte van Gerrit Volkerink 

(Kerkemeyer) en erven van een stuk bouwlandt den Breunakker genaamt in den Noord esch tussen 

Volkerink en Snel hare landerien. De comparanten haar en haare erfgenamen bij desen daarvan 

ontervende en hem Gerrit Volkerink met de sijnen in hare plaats daar weder aanervende. Met belofte om 

desen 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 waarheits oirconde hebbe ik 

rigter voornoemt dese neffens de heer Diederik van Hoevell sijnde behoorlijk door de comparanten in 

judicio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 2 sept. 1779. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Velt Jan en Jan Welmers erschenen is Theunis Reet nu 

Plasman en vrouw Derkjen Thijmans ehelieden tutore marito doende na ontfangst van den laasten met 

den eersten coopspenning ter summa van vier hondert guldens, hersegge f 400, cragt deses 

landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave van ses dagwerk hooilandt gelegen aan de eene 

zijde aan Lammertinks en aan de andere zijde Loninks mate aan en ten erfelijken profijte van Mannes 

Luttikhedde nu Koelman en erven. De comparanten haar en haare erfgenamen bij desen daarvan 

ontervende en hem Mannes Luttikhedde nu Koelman en sijn erfgenamen bij desen daar weder aanervende. 

Met belofte om desen 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 waarheits 

oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de heer Diederik van Hoevell sijnde behoorlijk door de 

comparanten in judicio daartoe gequalificeert eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 2 sept. 1779. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Velt Jan en Jan Welmers erschenen is Gerrit Volkerink. 

Bekennende wegens opgenomen en bij hem comparant in klinkende gelde te dank ontfangene penningen 

opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan mevrouw M.G. Doornink wed. Jordens en erfgenamen een 

capitale summa groot vier hondert guldens, hersegge f 400. Dit capitaal belooft den comparant jaarlijks 

en alle jaaren te sullen en willen verrenten met en tegens vier guldens van ieder hondert in het jaar en sal 



hiervan het eerste jaar rente verschenen sijn den 24 augusti 1780 en dese beloofde interesse moeten 

worden betaalt van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die na een behoorlijke opsage van 

ses maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag aan wedersijden sal kunnen en mogen geschieden. Dit in 

voorschreven vooraf gegaan sijnde sal het voorschreven capitaal cum interessen den eerst daar aan 

volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa en in alhier gangbaren gouden of silveren gelde aan 

handen van vrouw renthefferse of erven moeten worden erlegt en gerestitueert. Ter securiteit van vrouw 

renthefferse of hiertoe regthebbenden zoo verbindt hij comparant hier voor zijn persoon, gerede en 

ongerede goederen, geene van dien uitgesondert en tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt 

mits deesen daar voor stellende den Gijselkamp tussen Volkerink en Kerkenmeyer, als mede een stuk 

bouwlandt den Breun akker in den Noord esch tussen de landen van Volkerink en Snel. Ten einde de 

vrouw renthefferse of erven sig aan dese parcelen, zo wegens capitaal als verschuldigde renten, ten allen 

tijden kost en schadeloos sal kunnen en mogen verhalen. Renuncierende den comparant ten dien einde van 

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

ongetelden gelde. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens den comparant 

eigenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 2 sept. 1779. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren Hendrik Jalink en Roelof Fruink erschenen is Hermen Koelman 

en Gardina Kojers ehelieden tutore marito. Welke bekenden van wegens opgenomen en bij haar 

comparanten in klinkenden gelde te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan 

den gemeensman Lodewijk van Eyl Ribbius en vrouw Theodora Aleida Duikink en erven een 

capitale summa groot ses hondert vijf en twintig guldens, hersegge f 625. Dit capitaal, waarvan het 

eerste jaar renthe verschenen sal sijn den 14 augusti 1780, beloven de comparanten jaarlijks en alle jaaren 

te sullen en willen verrenten met en tegens vijf guldens van ieder hondert edog wanneer de renthefferen 

binnen een vierendeel jaars na de verschijnsdag wordt betaalt zullen de rentgeveren kunnen volstaan met 

de betaling van vier guldens van ieder hondert. Welker een en ander zal continueren van jaar tot jaar en 

dus alle jaren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden vrij sal staan ten allen tijden 

mits de opsage drie maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag geschiede en gedaan worde. Verklarende 

dit capitaal en verlopen renten op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa 

aan voornoemde renthefferen of erven zal moeten worden erlegt en gerestitueert in alhier gangbaren 

gouden of silveren gelde. Voor dit een en ander en ter securiteit van de renthefferen of erven verbinden zij 

comparanten hier voor hare personen, gerede en ongerede goederen, geene van dien uitgesondert en tot 

een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt mits desen daarvoor stellende de navolgende en volgens 

opgave vrije en allodiale goederen het erve en huis Koelers genaamt bestaande in twee stukken 

bouwlandt met alle opstandt in den Meengs kamp zuidwaarts bij langs Daalwijks landt, oostwaardts bij 

langes Loker landt en volgens opgave op den 24 appril 1767 van Klaas Wennink aangekogt; wijders nog 

een stuk volgens opgave vrij en allodiaal hooilandt het Nije landt genaamt gelegen in het 

Markelsebroek tussen Lammertink en Lonink en alle in gevolge opgave op den 4 augusti 1779 van 

Theunis Thijman en vrouw aangekogt. Ten einde de renthefferen of erven zig hier aan ten allen tijden, zoo 

wegens capitaal als renten, kost 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 die van ongetelden gelde en dat genoemde renunciatie van geen waarde zij en zij speciaal voor 

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

getekent, gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 3 sept. 1779. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren Berent Witsant en Jan Witsant erschenen is Willem Kuiper en 



Jenneken Leuvrink ehelieden tutore marito. Bekennende wegens opgenomen en bij haar in klinkenden 

gelde te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan den wel eerwaarden heer 

B. ten Cate predicant tot Marculo en erven een capitale summa groot negen hondert guldens, 

hersegge f 900. Welker capitaal zij comparanten beloven en aannemen jaarlijks en alle jaren te sullen en 

willen verrenten met en tegens drie guldens van ieder hondert edog de interesse later dan 2 maanden na 

den verschijnsdag betalende dan f 3-10 van ieder hondert. Sullende hiervan het eerste jaar rente 

verschenen sijn den 23 augusti 1780 en dit een en ander continueren van jaar tot jaar tot de dadelijke 

restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden vrij staat ten allen tijde te kunnen en mogen doen mits de 

opsage drie maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag geschiede en gedaan worde. Welker gedane 

behoorlijke opsage dit capitaal en verschuldigde renten op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in 

een onverdeelde summa kost en schadeloos in alhier groven gangbaren en harden silveren gelde gerande 

ducaten heele of halver rijders aan handen van den heer rentheffer of erven sal moeten worden erlegt en 

gerestitueert. Voor dit een en ander en ter securiteit van den houder deser obligatie verbinden sij 

comparanten hier voor hare personen, gerede en ongerede goederen, geene van dien uitgesondert en tot 

een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt mits desen daarvoor stellende het huis en gaarden 

gelegen bij Marculo in den Agterhoek en van Theunis Reet alias Thijman nu Plasman aangekogt ten 

einde den voornoemden rentheffer of erven bij onverhoopte wan of misbetalinge sig hier aan ten allen 

tijden, zoo wegens capitaal als ten agteren sijnde renten, kost en schadeloos sal kunnen en mogen 

verhalen. Renuncierende zij comparanten van alle exceptien en privilegien regtens desen eenigsints 

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

voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 6 sept. 1779. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren erschenen Roelof Fruink en Jan Witsant erschenen is Harmen ten 

Hekhuis en Anna Wennink ehelieden marito tutore, die bekenden na ontfangst van den laasten met den 

eersten cooppenning ter summa van hondert en negentig guldens, hersegge f 190, kragt deses te doen 

landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave van een dagwerk hooilandt in het 

Stokkumerbroek met den eenen einde aan de Bolksbeke en den anderen einde aan de Storken horst en 

wordt met Plegt omgehooit en sulks aan en ten erfelijken profijte van Berent Wennink en erfgenamen. 

De comparanten haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende en den coper voornoemt met de 

sijnen daar weder aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde 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 den heer Hendrik Jalink als sijnde daartoe door 

de comparanten behoorlijk gequalificeert eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mijn vergun der aarden den 13 oct. 1779. 

 

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

en Nassouw 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 .. Arentsen erschenen is Gerrit 

Lodeweges weduwenaar van wijlen Aaltjen Kloots doende na ontfangst van den laasten met den eersten 

koopspenning ter summa van twee hondert acht en veertig guldens, hersegge f 248, in gevolge 

coopbrief daarvan opgerigt den 18 januari deses jaars en door desselfs overledene mede ondertekent hij 

daartoe doedt landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan en ten erfelijken profijte van 

Jan Klosters en Aaltjen Krooshoop ehelieden en erfgenamen van zodane stuk gaardenlandt den 

Kerkdijk genaamt groot ongeveer drie schepel gesaai liggende met den eenen einde langes de gemeene 

weg en met de andere zijde aan het landt van Berent Buiter entwegen van den gaarden en in gevolge 

inhoudt van voornoemde coopbrief zonder eenig beswaar exempt boermans lasten. Den comparant hem en 

sijn erfgenamen daarvan ontervende en den coper met de sijnen daar weder aanervende. Met belofte om 

dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijde te sullen staan wagten en waren voor 



alle evictie op aanspraak en namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik rigter 

voornoemt dese neffens den comparant eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis den 29 oct. 1779. 

 

Copia 

Wij Burgermeesteren, Schepenen en Raden der stadt Zwolle doen hier mede te weten dat voor ons 

erschenen is onser mede rades vriendt de heer Burgermeester en Cameraar Hendrik Crans en verklaart 

in de kragtigste forma regtens te constitueren en volmagtig te maken, zulks doende bij desen, 

Burgemeester Hendrik Zwiers van Entscheide ten einde om namens hem heer constituent te 

compareren voor den gerigte van Kedingen en te bekennen dat hij heer comparant voldaan is van een 

capitaal van twee duisent guldens gevestigt op het erve Eeftink in Geesteren (? moet sijn Elsen) en 

vervolgens royement van het voornoemde gepoisseerde hypotheek te versoeken en daarop te doen hetgeen 

hij heer comparant selfs present sijnde soude kunnen mogen en moeten doen, met magt van substitutie 

onder belofte van rathificatie en denunciatie en verder verbant als na regten; oirconde onser stadtszegel en 

subscriptie van een deser stadts secretarien. 

Actum Zwol den 8 november 1779. 

 

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt 

dezes dat voor mij en assessoren als waren Geurt van Ommen en Carel Willem Bakker persoonlijk 

gecompareert en erschenen sijn Hendrik Eeftink en desselfs huisvrouw Grietjen Kloeken marito tutore 

in Elsen wonende. Welke bekenden en verklaarden wegens opgenomen en bij haar te dank ontfangen 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan de Dyaconye van de Menonieten gemeente van 

Endscheide een capitale summa van twee duisent caroly guldens ad 20 st het stuk, segge f 2000. Met 

belofte om dit capitaal jaarlijks en alle jaaren te sullen en willen verrenten met vier diergelijke guldens van 

ieder hondert, dog binnen een half jaar na den verschijnsdag den interesse betalende als dan kunnen 

volstaan met drie gulden en vijf stuivers van ieder hondert en zal het eerste jaar interesse verschenen sijn 

den 1 nov. 1780 en zoo van jaar tot jaar tot de effective aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveert blijft 

mits de opsage daarvan gedaan worde een half jaar voor den jaarlijksen verschijnsdag. Als wanneer 

voorschreven capitaal met die als dan ten agteren sijnde interessen in alhier gangbaren gouden of silveren 

gelde in een onverdeelde summa aan handen van de renthefferen kost en schadeloos sal moeten worden 

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

verbinden hare personen, gerede en ongerede goederen en wel tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk 

onderpandt stellende haar comparanten eigen toebehorende erve en goedt Eeftink in de boerschap 

Elsen dese gerigs Kedingen kennelijk gelegen bestaande in huis en een stuk saailandt den Kamp genaamt 

gelegen aan de Kerkweg groot twee mudde gezaai sijnde tiendbaar en nog een stuk zaailandt gelegen 

mede aan de Kerkweg en ook tiendbaar groot thien schepel gezaai, nog een parceel zaailandt den 

Diependal genaamt mede thiendbaar groot twintig schepel gezaai gelegen met de eene zijde aan het velt 

en aan de andere zijde bij langes Hendertink landt, nog een stuk zaailandt het Kempken genaamt groot ses 

schepel gesaai gelegen tussen het velt en den Diependal ook thiendbaar, nog een hooilandt den Grashof 

genaamt groot vier dagwerken gelegen bij het huis, nog de halve Kouversmate groot voor de halfscheidt 

ses dagwerk gelegen aan den Holtdijk, nog een stuk landt het Mudde landt genaamt groot een mudde in 

den Elsener esch gelegen tussen de landen van Wessel Lentfers en Derk Aalbrink schietende met den 

einde aan Wilgerinks weg ook thiendbaar, nog een half mudde landt daarbij gelegen het Roessink stukke 

genaamt. Aan welke percelen de renthefferen of dyaconye der Mennonieten gemeente van Enscheide zig 

ten allen tijden in cas van wan of misbetalinge kost 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 waarheits oirconde hebbe ik 

verwalter rigter voornoemt dese neffens Jan Reef als door comparanten in judicio gequalificeert om voor 

haar te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 20 nov. 1779. 

 



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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren Theunis Wolberink en Theunis Leferink erschenen is Fenneken 

Sligman weduwe wijlden Hendrik Nijenampsen in desen behoorlijk met haaren broeder Hendrik 

Wiemerink als momboir geassisteert. Doende cragt deses na ontfangst van den laasten met den eersten 

koopspenning ter summa van drie hondert guldens landtcedelijke cessie, transport, overdragt en 

overgave aan en ten erfelijken profijte van Jan Hesselink en erfgenamen van ongeveer vijf dagwerken 

hooilandt gelegen aan de Bolksbeeke. Sij comparante haar en haar erfgenamen bij desen daarvan 

ontervende en den coper met de sijnen daar weder aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, 

transport, overdragt en overgave ten allen tijde te sullen staan wagten en waren voor alle evictie op 

aanspraak en namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese 

neffens den heer Hendrik Jalink als sijnde daartoe behoorlijk gequalificeert eigenhandig getekent en 

gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 29 november 1779. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren Theunis Wolberink en Theunis Leferink erschenen is Fenneken 

Sligman weduwe wijlen Hendrik Nijenampsen in desen behoorlijk met haren broeder Hendrik 

Wiemerink als momboir geassisteert. Bekennende van wegen opgenomene en bij haar comparante ten 

genoegen in klinkenden gelde ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan de heer 

Hermanus Wolterus Horsius en erfgenamen een capitale summa groot drie hondert guldens, hersegge 

f 300. Dit capitaal, waarvan het eerste jaar rente sal verschenen sijn den zeeven en twintigsten november 

des aanstaanden jaars een duisent zeven hondert tachentig, belooft sij comparante jaarlijks en alle jaren te 

zullen en willen verrenten met en tegens drie gulden en thien stuivers van ieder hondert, edog de rente op 

den verschijnsdag betalende zal zij rentgeverse kunnen volstaan met de betalinge van drie guldens van 

ieder hondert. Welker een en ander zal kunnen continueren van jaar tot jaar en dus alle jaaren tot de 

dadelijke restititie en aflosse toe; die vrij staat ten allen tijden aan wedersijden te kunnen en mogen doen 

mitsdat de opsage ses maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag geschiede en gedaan worde. Waarna 

dan dese drie hondert guldens en verschenen en ten agteren zijnde renten op den eerst daar aan volgende 

verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier gangbaren gouden of silveren gelde aan handen van den 

houder deser obligatie sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Ter preciese nakoming van dit alles en 

ter securiteit van den eigenaar van dit capitaal verbindt sij comparante hier voor haar persoon, gerede en 

ongerede goederen, geen van dien uitgesondert en tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt 

mits desen daar voor stellende vijf dagwerken hooilandt gelegen aan de Bolksbeke het Pakkebeer 

genaamt ten einde den rentheffer of erfgenamen sig hier aan ten allen tijden, zoo wegens capitaal als 

verlopen rente, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende zij comparante ten 

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

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

heer Hendrik Jalink als sijnde door de comparante in judicio daartoe behoorlijk gequalificeert eigenhandig 

getekent en gesegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 29 november 1779. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren dewelke waren Jan Witsant en Jan Bekkenkamp persoonlijk 

gecompareert en erschenen sijn Jan Fleerhof op Arkensteen en Engeltjen Ebbekink ehelieden, Jan 

Aaldrink en Jenneken Toeman ehelieden, Jan Klein Oink en Geertrui Ebbekink ehelieden en Jan 

Ebbekink, de drie eerste comparantinnen met hare mans behoorlijk en als na regten als voogden en 

momboiren geassisteert. Verklarende de comparanten een ieder in het bijsonder en alle in het generaal op 

den 13 jan. 1779 volgens conditien daarvan opgerigt bij publique verkopinge te hebben verkogt een stuk 



bouwlandt gelegen in den dorper esch bij het Kremers hekke naast H. Gorkink sijn landt groot 

ongeveer 5 schepel gesaai zijn vrij en allodiaal als alleen beswaart met 38 st. heeren lasten jaarlijks aan en 

ten erflijken profijte van den coper Harmen Zwiers alias Loning en zijn huisvrouw Janna Lonink en 

erfgenamen voor vier hondert en negentig guldens van een en twintig stuivers en een oortjen, vrij gelt 

waarvan de koopspenningen door de koopers te danke sijn voldaan en betaalt. Oversulks sij comparanten 

niet alleen wegens de gelibelleerde koopspenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkogte 

bouwlandt in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen sulks ten profijte van voornoemde 

coper H. Zwiers en sijn vrouw. Comparanten haar en haar erfgenamen daarvan ontervende en den coper 

en derselver erfgenamen daar weder aanervende bij desen. Met belofte om desen erfcoop, cessie en 

transport ten allen tijden te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak als erfcoops regt 

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

getekent, gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 13 jan. 1780. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren dewelke waren Jan Witsant en Jan Bekkenkamp persoonlijk 

gecompareert en erschenen sijn Jan Fleerhof op Arkensteen en Engeltjen Ebbekink ehelieden, Jan 

Aaldrink en Jenneken Toeman ehelieden, Jan Klein Oink en Geertrui Ebbekink ehelieden en Jan 

Ebbekink, de drie eerste comparantinnen met hare mans behoorlijk en als na regten als voogden en 

momboiren geassisteert. Verklarende de comparanten een ieder in het bijsonder en alle in het generaal op 

den 13 jan. 1779 volgens conditien daarvan opgerigt bij publique verkopinge te hebben verkogt een 

stukjen bouwlandt in den [Slootkamp naast Aalink en Delen] landt gelegen sijnde vrij en allodiaal 

beswaart met 10 st. heeren lasten jaarlijks aan en ten erflijken profijte van den coper Tonis Egbers op 

Lonink en Janna Dijkink sijn huisvrouw en erfgenamen voor een summa van vijf en seventig guldens 

van 21 st en een oortjen, vrij gelt, waarvan de coopspenningen door de copers te danke sijn voldaan en 

betaalt. Oversulks sij comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde koopspenningen ten vollen quiteren 

maar ook gemelde verkogte landt in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen sulks doende 

in en mits desen aan en ten erflijken profijte van voornoemden coper Tonis Egbers op Lonink en sijn 

vrouw Janna Dijkink en erfgenamen. Comparanten haar en haar erfgenamen daarvan ontervende en den 

coper en derselver erfgenamen daar weder aanervende bij desen. Met belofte om desen erfcoop, cessie en 

transport ten allen tijden te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak als erfcoops regt 

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

getekent, gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 13 jan. 1780. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren dewelke waren Jan Witsant en Jan Bekkenkamp persoonlijk 

gecompareert en erschenen sijn Jan Fleerhof op Arkensteen en Engeltjen Ebbekink ehelieden, Jan 

Aaldrink en Jenneken Toeman ehelieden, Jan Klein Oink en Geertrui Ebbekink ehelieden en Jan 

Ebbekink, de drie eerste comparantinnen met hare mans behoorlijk en als na regten als voogden en 

momboiren geassisteert. Verklarende de comparanten een ieder in het bijsonder en alle in het generaal op 

den 13 jan. 1779 volgens conditien daarvan opgerigt bij publique verkopinge te hebben verkogt een stuk 

bouwlandt gelegen in den Marker esch naast Brinkers landt sijnde thiendbaar onder het capittel st 

Lebuini der stadt Deventer en 2 gl., 3 st. en 14 penn. heeren lasten jaarlijks, aan ende ten erflijken 

profijte van den coper Jan Ebbekink en sijn vrouw Maria Pongers en erfgenamen voor een summa 

van twee hondert vijf en negentig guldens van 2 st en een oortjen vrij gelt en dat die coopspenningen 

door den coper te dank sijn voldaan en betaalt. Oversulks sij comparanten niet alleen wegens de 

gelibelleerde coopspenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkogte stuk bouwlandt in optima 

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



profijte van voornoemden coper Jan Ebbekink en vrouw en erfgenamen. Comparanten haar en haar 

erfgenamen daarvan ontervende ende den coper en erfgenamen daar wederom aanervende bij desen. Met 

belofte om desen erfcoop, cessie en transport ten allen tijden te sullen staan wagten en wharen voor alle 

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

neffens comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 13 jan. 1780. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren dewelke waren Jan Witsant en Jan Bekkenkamp persoonlijk 

gecompareert en erschenen sijn Jan Fleerhof op Arkensteen en Engeltjen Ebbekink ehelieden, Jan 

Aaldrink en Jenneken Toeman ehelieden, Jan Klein Oink en Geertrui Ebbekink ehelieden en Jan 

Ebbekink, de drie eerste comparantinnen met hare mans behoorlijk en als na regten als voogden en 

momboiren geassisteert. Verklarende de comparanten een ieder in het bijsonder en alle in het generaal op 

den 13 jan. 1779 volgens conditien daarvan opgerigt bij publique verkopinge te hebben verkogt een 

hooimate de Bartels mate genaamt gelegen in het Markelerbroek bij den Vossebelt groot ongeveer ses 

dagwerk, vrij en allodiaal en alleen beswaart met 15 stuiver heeren lasten jaarlijks aan en ten erflijken 

profijte van de coper Herman Dijkink en erfgenamen voor een summa van vier hondert en vijftig 

guldens, guldens van 21 stuiver en een oortjen vrij gelt en dat die coopspenningen door den coper ten 

vollen en te dank zijn voldaan en betaalt. Oversulks sij comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde 

coopspenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte hooimate in optima juris forma cederen, 

transporteren en overdragen sulks doende en mits desen aan en ten erflijken profijte van den voornoemden 

coper Herman Dijkink en sijn erfgenamen. Comparanten haar en haar erfgenamen daarvan ontervende en 

den coper en derselver erfgenamen daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om desen erfcoop, 

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

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

eigenhandig getekent, gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 13 jan. 1780. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren dewelke waren Jan Witsant en Jan Bekkenkamp persoonlijk 

gecompareert en erschenen sijn Jan Fleerhof op Arkensteen en Engeltjen Ebbekink ehelieden, Jan 

Aaldrink en Jenneken Toeman ehelieden, Jan Klein Oink en Geertrui Ebbekink ehelieden en Jan 

Ebbekink, de drie eerste comparantinnen met hare mans behoorlijk en als na regten als voogden en 

momboiren geassisteert. Verklarende de comparanten een ieder in het bijsonder en alle in het generaal op 

den 13 jan. 1779 volgens conditien daarvan opgerigt bij publique verkopinge te hebben verkogt een stuk 

bouwlandt gelegen in den Koekkoek tussen Welmers en Derk Hendrik Gorkink hare landen groot 3 

schepel gezaai zijnde vrij en allodiaal als alleen heeren lasten ad 10 stuiver jaarlijks aan en ten erflijken 

profijte van den koper Adolph Quak en zijn huisvrouw H.H. Beumer en erfgenamen en dat voor een 

summa van twee hondert en twintig guldens, guldens van 21 st en een oortjen vrij gelt. En dat die 

coopspenningen door de coper ten vollen en ten dank zijn voldaan en betaalt. Oversulks sij comparanten 

niet alleen wegens de gelibelleerde coopspenningen ten vollen quiteren maar ook gemelde verkofte 

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

ten erflijken profijte van den voornoemden coper Adolph Quak neffens sijne huisvrouw H.H. Beumers en 

erfgenamen. Comparanten haar en haar erfgenamen daarvan ontervende en den coper en derselver 

erfgenamen daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om desen erfcoop, cessie en transport ten 

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

waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent, 

gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 13 jan. 1780. 



 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren dewelke waren Jan Witsant en Jan Bekkenkamp persoonlijk 

gecompareert en erschenen sijn Jan Fleerhof op Arkensteen en Engeltjen Ebbekink ehelieden, Jan 

Aaldrink en Jenneken Toeman ehelieden, Jan Klein Oink en Geertrui Ebbekink ehelieden en Jan 

Ebbekink, de drie eerste comparantinnen met hare mans behoorlijk en als na regten als voogden en 

momboiren geassisteert. Verklarende de comparanten een ieder in het bijsonder en alle in het generaal op 

den 13 jan. 1779 volgens conditien daarvan opgerigt bij publique verkopinge te hebben verkogt eenen 

gaarden bij het dorp Marculo tussen Welmers gaarden en den Pastorijen kamp gelegen groot ongeveer 

een mudde gesaai, sijnde vrij en allodiaal als beswaart met 10 st. heeren lasten en 13 stuiver opgelt sijnde 

een uitgang aan de kerk van Marculo jaarlijks en verkocht aan ende ten erflijken profijte van den koper 

Jan Dijkink en erfgenamen voor een summa van vier hondert en elf guldens, guldens van 21 st en een 

oortjen vrij gelt; en dat die cooppenningen door den coper voornoemt ten dank zijn voldaan en betaalt. 

Oversulks sij comparanten niet alleen wegens de gelibelleerde coopspenningen ten vollen quiteren maar 

ook gemelde verkofte bouwlandt in optima juris forma cederen, transporteren en overdragen sulks doende 

en mits desen aan en ten erflijken profijte van den voornoemden coper Jan Dijkink en erfgenamen. 

Comparanten haar en haar erfgenamen daarvan ontervende en den coper en derselver erfgenamen daar 

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

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

hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gezegelt. 

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 13 jan. 1780. 

 

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

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

cragt deses dat voor mij en assessoren burgemeester J.A. Jansen en Derk Warnink erschenen sijn Derk 

Kempers (Slot) en Jenneken Warmelo ehelieden marito tutore. Bekennende van wegens opgenomene en 

bij haar comparanten te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan den heer 

Immink tot Rijssen eene summa van elf hondert guldens, hersegge f 1100. Sullende het eerste jaar 

rente of interesse ad drie guldens jaarlijks van ieder hondert en ieder jaar uitmakende jaarlijks een summa 

van drie en dertig guldens en verschenen sijn Jacobi dese jaars 1780. Welker interesse van jaar tot jaar en 

dus alle jaren sal moeten worden betaalt tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden vrij 

staat ten allen tijden te kunnen en mogen doen mits dese ses maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag 

gedaan worde. Het voorschreven capitaal met de interessen sal op den verschijnsdag betaalt moeten 

worden aan handen van den rentheffer of erven of den houder deser obligatie. Ter preciese nakoming van 

dit alles en ter securiteit van den eigenaar van dit capitaal verbindt sij comparanten hier voor haar persoon, 

gerede en ongerede goederen, geen van dien uitgesondert en tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk 

onderpandt daar voor stellende en mits daarvoor verbindende 1. een huis en hof mitsgaders een camp 

saailandt naast de landerien van de Meyer aan de eene zijde en aan de andere zijde naast Eeftink weide en 

den Grashof genaamt groot een mudde gesaai zijnde allodiaal, 2. een stuk het Grote Hoekstukke genaamt 

gelegen aan Wilgerink weg groot ses schepel sijnde thiendbaar, 3. een stuk zaailandt groot een mudde 

gelegen aan de overzijde van Wilgerink weg mede thiendbaar, 4. een stuk de Kleine Lootelge groot een 

half mudde ook thiendbaar, 5. een hooimate de Grote Halve mate genaamt groot ses dagwerk; alles in de 

boerschap Elsen gelegen ten einde den voornoemden rentheffer of hiertoe regthebbenden zig bij 

onverhoopte wan of misbetalinge, zoo wegens capitaal als verschuldigde en verlopene renten, kost en 

schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende sij comparanten ten dien einde van alle 

exceptien en privilegien regtens desen eenigsints contarierende en in specie de exceptie van ongetelden 

gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig 

getekent, gehantmerkt en gesegelt. 

Actum Rijssen den 19 jannuari 1780. 


