1780-1784 Transporten en hypotheken
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 Johan Pung erschenen is Gerrit
Plasman gewesen Vinkers en Geertrui Meendrink ehelieden tutore marito. Doende cragt deses na
ontfangst van den laasten met den eersten koopspenning ter summa van hondert vijf en twintig gulden
cragt deses aan en ten erflijken profijte van Willemina Plasman weduwe wijlen Theunis Nijlant
landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave van een dagwerk hooilandt gelegen agter de heer
Koeverde van de Philipsborg in de Harker meeden. De comparanten haar en haar erfgenamen bij desen
daarvan ontervende en voornoemde coperse met de haaren en haar erven 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 erfkoops regt is. S.A.L. In waarheits oirconde
hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de heer Hendrik Jalink die door de comparanten om voor haar te
tekenen en te segelen behoorlijk gequalificeert, eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 2 febr. 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 als waren Willem Jacob Welmers en Jan Witsant erschenen is
Willem Kuiper en Jenneken Leuvlink ehelieden tutore marito. Bekennende van wegens opgenomene en
bij haar comparanten in klinkenden gelde te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te
zijn aan Gerhardt Johan [Schens] een capitale summa groot drie hondert vijf en twintig guldens.
Nemende aan dit capitaal te vergoeden voor twintig guldens waarvan den eersten verschijnsdag zal zijn
den achttienden juli deses jaars een duisent seven hondert tachentig jaarlijks en dus alle jaren te sullen en
willen verrenten met en tegens drie gulden en thien stuivers van ieder hondert, dog niet later dan ses
weken na den verschijnsdag betalende zullen sij rentgeveren kunnen volstaan met drie gulden van ieder
hondert. Welker een en ander sal continueren van jaar tot jaar en dus alle jaren tot de effective aflosse toe
waarvoor een behoorlijke opsage van drie maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag ten allen tijden sal
kunnen en mogen gedaan worde. En na die gedane opsage sal dit voorschreven capitaal met de daarop
verlopen en ten agteren sijnde renten in een onverdeelde summa in alhier gangbaren gouden of silveren
gelde aan handen van den houder deser obligatie moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor dit een en
ander ende ter securiteit van den rentheffer of erven verbinden zij comparanten hier voor hare personen,
gerede en ongerede goederen, geen van dien uitgesondert en stellende mits desen daarvoor tot een speciaal
hypotheek en gerigtelijk onderpandt twee scheepel hooilandt het Garven landt genaamt in den
Agterhoek gelegen, dan een mudde zaailandt het Goedtcoop stukke genaamt gelegen tussen het Ronde
stukke en de Vooregge, twee dagwerken hooilandt gelegen in het Markelsebroek tussen de landen van
den heer van B.. en Gerrit Lodeweges. Dit alles opdat den houder deser obligatie sig hier aan ten allen
tijden, zoo wegens capitaal als ten agteren zijnde 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 waarheits oirconde
hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gesegelt.
Actum Marculo den 14 febr. 1780.
Copia
Hoog Geboren Gestr. Heer Mijn Heer J.A. Baron van Hoevell Heer tot Nieuwenhuis, Rigter van
Kedingen.
Geeft eerbiedig te kennen Jan Pongers als vader en wettige voogt van sijn minderjarige zoon Derk
Pongers bij wijlen sijn ehevrouw Hermina Wennink in echte verwekt dat hij met sijn wijlen vrouw op
den 28 mei 1770 heeft genegotieert van Christina te Lintelo weduwe wijlen Hermanus Dokhoorn een
capitale summa van f 195 tegens drie gulden en thien stuivers; dat hij remonstrant tot onderhoudt voor sig

zelven en zijn zoon behalven de verschuldigde rente nog nu en dan heeft opgenomen soo veel penningen
dat sig hetselve thans met een en ander komt te bedragen een summa van f 500. Voor welker summa sijne
schulteissersche hem in regten wil convenieren en aanspreken en voor dat bij haar goede en substierende
hypotheeq en versettinge stellen, het welke den remonstrant ten eenen male ondoenlijk is en zo dat hij de
landerien die op den 28 mei 1770 niet sijn verset nog mede verbindt om hetselve in effecte doen; zoo
neemt hij remonstrant de vrijheit sig tot UHWGG te wenden met ootmoedig versoek dat UHWGG om
geallegeerde redenen gelieve te formitteren dat hij aan de weduwe van wijlen Hermanus Dokhoorn voor
de summa van 500 gls behalvende versettinge op den 28 mei 1770 gedaan nog mag verbinden het huis
door hem selfs wordende bewoont en een stuk lands den Koelenberg genaamt, het welke hij uit het erve
Kuipers heeft aangekogt.
Was getekent febr. 1780 Jan Pongers.
Wegens het versoek en requeste gedaan is hetselve geaccordeert zo is het dat dit versoek en requeste is
toegestaan. J.A. van Hoevell.
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 Adolph Quak erschenen is Jan
Pongers weduwenaar wijlen Hermina Wennink. Bekennende en verklarende wegens opgenomene en
bij hem comparant te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Christena te
Lintelo weduwe wijlen Hermanus Dokhoorn eene capitale summa groot vijf hondert guldens. Met
belofte om dit capitaal jaarlijks en dus alle jaren te sullen en willen verrenten met drie gulden en thien
stuivers van ieder hondert, dog de interesse niet later dan twee maanden na den jaarlijksen verschijnsdag
betalende, waarvan de eerste sal sijn den acht en twintigsten majus deses jaars een duisent seven hondert
en tachtentig, zal als dan kunnen volstaan met de betalinge van drie guldens van ieder hondert. Het welke
van jaar tot jaar sal continueren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden gereserveert
blijft mits de opsage gedaan worde een half jaar voor den jaarlijksen verschijnsdag. Na welker gedane
behoorlijke opsage dit voorschreven capitaal met de daarop verschuldigde 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 houder deser obligatie sal moeten worden erlegt en gerestitueert.
Waarvoor hij comparant verbindt sijn persoon, gerede en ongerede goederen, geene van dien uitgesondert
en tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk onderpandt mits desen daar voor stellende sijn gaardeken
en weideken bij het huis en dat onderpandt van de renthefferse niet sufficient en voldoende sijnde, zoo is
het dat hij comparant ter meerder securiteit van haar renthefferse of erven consteert de overige goederen in
zoo verre deselve sijn minderjarige zoon Derk Pongers is besittende daartoe van desen wel edelen gerigte
permissie deselve te mogen versetten hypothecatien versogt en deselve heeft teste prothocolle van
transporten deses gerigs nr 15 folio 9 mits desen, dan nog tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk
onderpandt stelt het huis wordende door hem bewoont en een stuk landt den Koelenberg genaamt, het
welke uit het erve Kuipers is aangekogt. Ten einde renthefferse of erven sig bij onverhoopte wan of
misbetalinge aan dese voorschreven parcelen, zoo wegens capitaal als verschuldigde renten, kost en
schadeloos sal kunnen en mogen verhalen. Renuncierende den comparant 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 den comparant eigenhandig getekent en
gesegelt.
Actum Marculo den 28 febr. 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 als waren Velt Jan en Jan Witsant erschenen is Harmen Peterman
en Jenneken Fruink ehelieden marito tutore. Bekennende en verklarende wegens opgenomen en bij haar
comparanten te dank ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Berent Leunk nu
Wennink en erfgenamen een capitale summa groot vijf hondert caroly guldens. Met belofte om

voorschreven capitaal, waarvan het eerste jaar interesse sal verschenen zijn den sesden may deses jaars
een duisent seven hondert en tachtentig, te sullen en willen verrenten met en tegens drie guldens jaarlijks
van ieder hondert. Zullende dit continueren van jaar tot jaar en dus alle jaren tot de dadelijke restitutie en
aflosse toe. Die aan wedersijden gereserveert is en blijft mits dat de opsage geschiede en gedaan worde
een half jaar voor ieder jaarlijksen verschijnsdag. Over welker gedane behoorlijke opsage voorschreven
capitaal en verschuldigde 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 sijne
erven sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Hiervoor verbinden sij comparanten haar personen,
gerede en ongerede goederen, geen van dien uitgesondert en tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk
onderpandt daarvoor stellende een seker stuk zaailandt van het erve Snellink aangekogt groot
ongeveer ses schepel aan de eene zijde langes de gemeensweg bij den Vruinks kamp en aan de andere
zijde langes Lubbers en Hallers landt en nog een gaardeken gelegen bij Hesselink. Ten einde den
rentheffer of sijne erven sig hier aan bij onverhoopte wan of misbetalinge, zoo wegens capitaal als
verschuldigde en ten agteren zijnde renten, kost een schadeloos sal kunnen en mogen verhalen.
Renuncierende sij comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens desen eenigsints
contrarierende en in specie de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik rigter
voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 3 maart 1780.
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 Roelof Roelofsen erschenen is Hendrik
Landewers weduwnaar van Geesken Jeurlink doende na ontfangst van den laasten met den eersten
koopspenning ter summa van vier hondert gulden ten opzigte der vaste goederen en soo van sijn
aandeel in het plaatsjen Kloeken, zijnde het andere gedeelte van dit plaatsjen op Roelofken Kloeken
vererft van haar moeder met sijn hooge en lage landerien, huis, gaarden en andere ap en dependentien,
regt en geregtigheden onder Marculo doende landtcedelijke, cessie, transport, overdragt en overgave aan
ende ten erflijken profijte van Arendt Snijders en desselfs huisvrouw Roelofken Kloeken en
erfgenamen. Doende hij comparant voornoemt bij desen aan den selven coper voor eene summa van twee
hondert en vijftig guldens landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave van bouwerie, peerden
en beesten. Hij comparant hem en sijn erfgenamen van dese twee percelen primo van de vaste en secunde
van de losse goederen bij desen daarvan ontervende ende den coper Arent Snijder en desselfs huisvrouw
Roelofken Kloeken en erven bij desen daar weder aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie,
transport, overdragt en overgave ten allen tijde te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op
aanspraak en namaning als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik verwalter rigter
voornoemt dese neffens den heer J.C. Pothof die door den comparant behoorlijk is gequalificeert om voor
hem te tekenen en te zegelen, eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 6 maart 1780.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt
dezes dat voor mij en assessoren als waren Arent de Wilde en Hermanus ten Catteler erschenen sijn
Hendrik van Ulsen nu Lentfers en Diena Lentfers ehelieden marito tutore. Doende cragt deses na
ontfangst van den laasten met den eersten koopspenning ter summa van twee hondert en thien gulden
landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan en ten erflijken profijte van Gradus van Nes
en erven van een huis en gaarden gelegen in Enter tussen de huisen van Jan en Gerrit Evers en door en
namens de gesamentlijke erfgenamen van wijlen Jan ten Catteler en desselfs overleden huisvrouw Maria
Jacobs op heden aan haar comparanten gecedeert, getransporteert en overgedragen teste prothocollo nr 15
folio 10. Zij 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, overdragt en
overgave ten allen tijden te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak en namaning als
erfcoops regt is. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese neffens Hendrik
Grevink als sijnde door de comparanten in judicio behoorlijk gequalificeert om voor haar te tekenen en te

segelen, eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Enter den 12 appril 1780. (Tevens verkoopt bovengenoemd echtpaar van Ulsen-Lentfers als
mede-erfgenamen vele stukken grond in Enter).
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 Bekkenkamp en Jan Witsant erschenen sijn Jan
Brinkers en Hermina Peters ehelieden tutore marito. De welke bekenden van wegens opgenomen en
genegotieerde penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Derk Hogelaar en Johanna Vincent
ehelieden en erven een capitale summa groot vijfhondert guldens. Sullende hiervan het eerste jaar rente
tegens drie gulden en vijf stuivers van ieder hondert jaarlijks verschenen sijn den eersten mei des
aanstaanden jaars een duisent zeeven hondert een en tachentig, edog op meidag 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 en dus alle jaren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die na een
behoorlijke denunciatie loskundiging en opsage en soo voor den jaarlijksen verschijnsdag aan beider
sijden ten allen tijden sal kunnen en mogen geschieden en dit behoorlijk en zoo als zulks na regten behoort
vooraf gegaan sijnde sal het voorschreven capitaal en daarop verschuldigde 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 moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor dit
een en ander en ter securiteit der rentheffer of erven verbinden zij rentgeveren hiervoor hare personen,
gerede en ongerede goederen, geene van dien uitgesondert en tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk
mits desen daar voor stellen en gerigtelijk daarvoor verbindende negen schepel land in den Stokkumer
esch tussen Leferink en de Hunger en dan nog drie schepel landt in gemelden esch tussen Leferink en
Scholte in het Hof. Dit alles ten einde den rentheffer of erven bij onverhoopte wan of misbetalinge zig hier
aan ten allen tijden, zoo wegens capitaal als verschuldigde en ten agteren sijnde 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 waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese eigenhandig getekent en gesegelt; de comparanten
schrijvens onervaren hebben dese eigenhandig gehantmerkt en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 29 appril 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 op den agt en twintigsten febr. des jaars een duisent zeven hondert tachentig ter instantie
van proc. J.B. Auffemorth als bediende van de heer O.N. Westerink na verkregen doorgaande regt bij
executie verkogt zijn geworden de vaste goederen van wijlen Arent Varenhorst en overleden
huisvrouw Hendrina Gorkink en dat van het eerste parceel bestaande in een huis met een hof en een
put staande ende gelegen binnen Marculo tussen Harmen Vedders huis en het huis van de dyaconye
staande op de contributie ad 1-4-7- vuurstedegelt voor het tegenswoordige 2-15-0 bij het uitgaan van de
kaars coper is geworden Jan Diekink voor drie hondert vijf en tachentig gulden en thien stuivers;
guldens van een en twintig stuivers en 4 penningen het stuk. Welker coopspenningen voldaan en betaalt
zijnde, zoo is het dat ik rigter voornoemt gerigswegen onder reserve der losse aan die sulks competeert
van dit verkogter perceel aan den coper voornoemt en erven bij desen doe landtcedelijke cessie, transport,
overdragt en overgave en wel met alle desselfs lusten en lasten, regt en geregtigheden in wijsen en voegen
als de overledenen sulks hebben beseten. De nagelatene kinderen en verdere erven daarvan ontervende bij
desen en den coper voornoemt daar weder aanervende bij desen. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik
rigter voornoemt dese gerigswegen getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 1 mei 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 Hendrik Jalink en Berent Wennink erschenen sijn Berent Wilbers
(Daalwijk) en Jenneken Bekker ehelieden tutore marito. Bekennende en verklarende van wegens
opgenomene en bij haar comparanten in klinkenden gelde te dank ontfangene penningen opregt en
deugdelijk schuldig te sijn aan Jan ten Thije en Arnoldina Altena ehelieden en erven een capitale
summa groot seven hondert guldens. Welker zeven hondert guldens, waarvan het eerste jaar rente sal
verschenen zijn den eersten mei des aanstaanden jaars een duisent seven hondert een en tachentich,
beloven sij comparanten jaarlijks en alle jaren te sullen en willen verrenten met en tegens drie gulden en
vijf stuivers van ieder hondert, edog binnen de drie maanden na den verschijnsdag betalende sullen zij
rentgeveren kunnen volstaan met drie guldens 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 behoorlijke opsage en
loskundiging van ses maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag ten allen tijden aan wedersijden sal
kunnen en mogen geschieden en deselve behoorlijk geschiet zijnde, zoo zal het voornoemde capitaal en
daar op ten agteren zijnde rente 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 moeten worden
erlegt en gerestitueert. Voor welker een en ander en ter securiteit van den rentheffer of hiertoe
regthebbenden verbinden zij comparanten hier voor hare personen, gerede en ongerede goederen, geene
van dien uitgesondert en tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk onderpandt mits desen daarvoor
stellende en gerigtelijk daarvoor verbindende ses dagwerken hooilandt als vier in de Harker meden
waarvan er twee liggen tussen Scholten en Plegtink en twee tussen Polink en Wilbers en twee dagwerken
in het Elsenerbroek naast Reeff en Gorsbelt; wijders vier schepel bouwlandt in den Heriker esch tussen
Wilbers en Slot het Boerstukke genaamt; nog vijf schepel in gemelden esch tussen Vinkers en Eertink het
Peters genaamt, nog vijf sschepel in gemelden esch den Sleger genaamt tussen Plegtink en Eertink. Ten
einde den houder deser obligatie zig hier aan ten allen tijden, zoo wegens capitaal als verschuldigde en ten
agteren zijnde renten, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende sij
comparanten ten dien einde volle exceptien en privilegien regten desen eenigsints contrarierende en in
specie de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese
eigenhandig getekent en gezegelt, den comparanten schrijvens onervaren hebben dese eigenhandig
gehantmerkt en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 1 mei 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 op den agt en twintigsten februari des jaars een duisent zeven hondert tachentig ter
instantie van proc. J.B. Auffemorth als bediende van de heer O.N. Westerink na verkregen doorgaande
regt bij executie verkogt zijn geworden de vaste goederen van wijlen Arent Varenhorst en overleden
huisvrouw Hendrina Gorkink en dat van het tweede parceel bestaande in een stuk bouwlandt groot
ongeveer vier schepel tussen Lodeweges, Kistemaker en het landt van wijlen Arent Varenhorst selven
staande op ordinaire verpondingen 11-5, ordinaire contributie 9-12 en waarvan de weg door het hekke van
de gemeene vaarweg gaat. Bij het uitgaan der kaars is coper geworden Hendrik Wensink voor drie
hondert twintig guldens en thien stuivers; guldens van een en twintig stuivers en vier penningen het
stuk. Welker coopspenningen voldaan en betaalt zijnde, zoo is het dat ik rigter voornoemt gerigswegen
onder reserve der losse die sulks competeert van dit verkogte parceel aan den coper voornoemt en erven
bij desen doe landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave en wel met alle desselfs lusten en
lasten, regt en geregtigheden in wijsen en voegen als de overledenen het beseten hebben. De nagelatene
kinderen en verdere erven daarvan ontervende bij desen en den coper voornoemt daar weder aanervende
bij desen. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese gerigswegen getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 1 mei 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 op den agt en twintigsten februari des jaars een duisent zeven hondert tachentig ter

instantie van proc. J.B. Auffemorth als bediende van de heer O.N. Westerink na verkregen doorgaande
regt bij executie verkogt zijn geworden de vaste goederen van wijlen Arent Varenhorst en overleden
huisvrouw Hendrina Gorkink en dat van het derde perceel bestaande in een stuk bouwlandt groot
ongeveer drie schepel tussen Gorkink en Lodeweges landt staande op ordinaire verpondingen 10-5-1,
contributie 0-9-12. Bij het uitgaan der kaars is coper gebleven Klaas Dikkers nu Brinkers voor drie
hondert guldens; de guldens van een en twintig stuiver en vier penningen het stuk. Welker
coopspenningen voldaan en betaalt sijnde, zoo is het dat ik rigter voornoemt gerigswegen onder reserve
der losse aan den coper voornoemt en erven bij desen doe landtcedelijke cessie, transport, overdragt en
overgave en wel met alle desselfs lusten en lasten, regt en geregtigheden in wijsen en voegen als de
overleden het beseten hebben. De nagelatene kinderen en verder erven daarvan ontervende bij desen en
den coper voornoemt daar weder aanervende. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik rigter voornoemt
dese gerigswegen getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 1 mei 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 op den agt en twintigsten februari des jaars een duisent zeven hondert tachentig ter
instantie van proc. J.B. Auffemorth als bediende van de heer O.N. Westerink na verkregen doorgaande
regt bij executie verkogt zijn geworden de vaste goederen van wijlen Arent Varenhorst en overleden
huisvrouw Hendrina Gorkink en dat van het vierde perceel sijnde een gaarden groot ongeveer vier
schepel saai maate liggende langes Kistemaker gaarden en tussen pastorien, Welmers en Lodeweges landt;
zijnde thiendbaar staande op ordinaire verponding 0-13-0. Bij het uitgaan der kaars is coper gebleven
Willem Jacob Welmers voor drie hondert en veertig gulden, de guldens van een en twintig stuivers en
vier penningen het stuk. Welker coopspenningen voldaan en betaalt zijnde, zoo is het dat ik rigter
voornoemt gerigswegen onder reserve der losse die sulks competeert van den verkogte perceel aan den
coper voornoemt en erven bij desen doe landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave en wel met
alle desselfs lusten en lasten, regt en geregtigheden in wijsen en voegen als de overledenen het beseten
hebben. De nagelaten kinderen en verdere erven daarvan ontervende bij desen en den coper voornoemt
daar weder aanervende bij desen. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese
gerigswegen getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 1 mei 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 op den agt en twintigsten februari des jaars een duisent zeven hondert tachentig ter
instantie van proc. J.B. Auffemorth als bediende van de heer O.N. Westerink na verkregen doorgaande
regt bij executie verkogt zijn geworden de vaste goederen van wijlen Arent Varenhorst en overleden
huisvrouw Hendrina Gorkink en dat van het vijfde perceel sijnde een hoek hooi of weidelandt
gelegen in den zoogenaamden Koekkoek onder de boerschap Stokkum tussen J.H. Heilsersig en de
weduwe Diekink groot ongeveer een en een half dagwerk staande in ordinaire verpondinge 0-6-0 en
ordinaire contributie 0-5-0. Bij het uitgaan der kaars is koper geworden Jan Kistemaker voor drie
hondert vijf en vijftig guldens en thien stuivers; guldens van een en twintig stuivers en vier penningen
het stuk. Welker coopspenningen voldaan en betaalt zijnde, zoo is het dat ik rigter voornoemt gerigswegen
onder reserve der losse die sulks competeert van dit verkogte perceel aan den coper voornoemt en erven
bij desen doe landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave en wel met desselfs lusten en lasten,
regt en geregtigheden in wijsen en voegen als de overleden het beseten hebben. De nagelaten kinderen en
verdere erven daarvan ontervende bij desen en den coper voornoemt daar weder aanervende bij desen.
S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese gerigswegen getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 1 mei 1780.
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 Roelof Siemerink persoonlijk gecompareert
ende erschenen is Geesken Stoevelman weduwe van wijlen Berent Snellink (Kuipers) in desen
geadsisteert met (haar zwager) Harmen ten Duis als momboir. Welke bekenden ende verklaarde hoe dat
haar wijlen moeder Aaltjen Stoevelman wed. van wijlen Jan Stoevelman op den sesden mei een
duisent seven hondert negen en zeventig aan Gerrit Jan Bekkers weduwenaar van wijlen Aaltjen
Huiskes heeft verkogt haar eigen toebehorende huis het Stoevelman genaamt in Harke gelegen en
daarbij gelegen kamp groot ongeveer thien schepel gesaai en hooilandt groot ongeveer twee dagwerk
beide onder de Elsener markt gehorende en wel voor eene summa van derthien hondert guldens. Alles
ingevolge coopbrief in dato den sesden mei een duisent seven hondert negen en zeventig en wijl de
cooppenningen ten vollen en te danke voldaan en betaalt sijn. Derhalven doet de comparante onder
adsistentie als vooren als erfgenaam van haar overleden moeder die voor het betalen der cooppenningen is
komen te overlijden bij desen aan gemelde Gerrit Jan Bekkers en vrouw Janna Tijmans en erven van
voorschreven parceel landtcedelijke cessie, transport en overdragt, de comparante onder adsistentie als
vooren. Haar en haar erfgenamen daarvan ontervende en de coperen met de haren daar weder aanervende
bij desen. Staande de verkoperse wagten en wharen voor alle evictie op en aanspraak als erfcoops regt is.
S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese neffens de comparante en momboir
getekent en gezegelt.
Actum Goor den 13 mei 1780.
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 Roelof Siemerink persoonlijk gecompareert
ende erschenen is Gerrit Jan Bekkers en Janna Tiemans ehelieden tutore marito. Bekennende van
wegens opgenomene en bij haar comparanten en bekenden te danke ontfangen penningen opregt en
deugdelijk schuldig te zijn aan Jan Mentink en Christina Mentink ehelieden en erfgenamen een
capitale summa groot vier hondert guldens. Belovende sij comparanten dit capitaal, waar over het eerste
jaar rente of interesse verschenen sal sijn den derthienden mei des aanstaanden jaars een duisent zeven
hondert een en tachentig, jaarlijks en alle jaren te sullen en willen verrenten met en tegens drie gulden en
thien stuivers van ieder hondert, dog niet later dan ses weken na de verschijnsdag betalende sullen sij
rentgeveren kunnen volstaan met drie gulden en vijf stuivers van ieder hondert. Sullende dit een en ander
continueren van jaar tot jaar en dus alle jaaren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Welker restitutie en
aflosse blijft gereserveert en aan wedersijden vrij staat om ten allen tijden te kunnen en te mogen doen,
dog niet dan alvorens het capitaal drie maanden voor den verschijnsdag en niet later sal sijn opgesegt. Na
welker gedane opsage het voorschreven capitaal met desselfs verschuldigde 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 houder deser obligatie zal moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor
dit een en ander en ter securiteit van den rentheffer of erven zoo verbinden zij comparanten hier voor
haare personen, gerede en ongerede goederen, geene van dien uitgesondert en tot een speciaal hypotheek
en gerigtelijk onderpandt daar voor stellende het plaatsjen Stoevelmans met den camp landt en het
hooilandt zoo en in diervoegen als sij comparanten hetselve op den 6 mei des gepasseerden jaars 1779 van
wijlen Aaltjen Stoevelman weduwe wijlen Jan Stoevelman hebben aangekogt. De welke ten einde hij
rentheffer of erven bij onverhoopte wan of misbetalinge sig hier aan ten allen tijden, zoo wegens capitaal
als verschuldigde en ten agteren sijnde renten, cost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen.
Renuncierende sij comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens desen eenigsints
contrarierende en in specie de exceptie van ongetelden gelde. S..L. In waarheidts oirconde hebbe ik
verwalter rigter voornoemt dese neffens de comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gezegelt.
Actum Goor den 19 mei 1780.
Copia
Wij Burgemeesteren en Regeerders der stadt Amsterdam doen condt en regelijk dien het behoort
certificeerende voor de waarheidt dat voor ons gecompareert zijn de coopman Gerrit Rittenberg en
desselfs ehevrouw Anna Schimmel marito tutore woonachtig binnen dese stadt. Welke bekenden ende

verklaarden in de beste en bestendigste forma regtens te constitueren en volmagtig te maken, sulks doende
in en mits desen, en kunnen toestemmen haar vader Hendrik Schimmel coopman tot Goor woonachtig.
Ten einde om aan het stadtsgerigte van Goor en aan het landtgerigte van Kedingen te compareeren en uit
den naamen van wegens haar comparanten naar costume locaal aan den coopman Willem ten Doeschate
en erfgenamen te cederen, te transporteren en over te dragen haar comparanten eigendoemelijke
hooilandt de Sluisenmathe genaamt gelegen onder het stadtgerigte van Goor langs Marten Oelens
kampjen ter eenre en in de Schildtsche bleiken ter andere zijde. En dat voor een summa van drie hondert
vijf en twintig guldens, als mede twee stukken bouwlandt in den Harsebrink onder den gerigte van
Kedingen gelegen tussen de landen van Arent Vaarhorst ter eenre en die van ten Cote en van Colen ter
anderen zijde en dat voor een gelijke summa van drie hondert vijf en twintig guldens. Verklarende de
comparanten haar en haare erfgenamen daarvan te ontervenden en den coper Willem ten Doeschate en
sijne erfgenamen daar wederom aan te erven bij desen, als mede dat van de volle coopspenningen ter
summa van ses hondert vijftig gl te dank voldaan en betaalt zijn. Staande dienvolgens de verkoperen den
coper wagten en wharen voor alle evictie op en aanspraak als erfcoops regt is en schoon tot het een en
ander een speciale volmagt als in desen uitgedrukt mogte worden vereist, zoo willen de constituenten
sulks aan den geconstitueerden bij desen wel expresselijk hebben mede gegeven. Dit alles onder belofte
van goedkeuring een schadelooshouding en verder clausulen naar regten gewoonlijk onder verbandt als na
regten. Des oirkonde deser stadtzegel zijnde hier onder gedrukt en door een onser secretarissen
ondertekent.
Den 28 december 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 proc. B.J. Knape en dr. J.H. Jalink erschenen is Hendrik Schimmel
als gevolmagtigde van den coopman Gerrit Rittenberg en Anna Schimmel ehelieden woonagtig tot
Amsterdam. Welker volmagt op den agt en twintigsten december des afgeweken jaars een duisent zeven
hondert negen en zeventig voor burgemeesteren en regeerders der stadt Amsterdam op den comparant
behoorlijk is gepasseert, alhier in den gerigte gesien, gelesen en van waarden erkent en ten prothocollo
van transporten deses gerigs nr 15 folio 22 geregistreert. Cragt welker volmagt hij comparant uit namens
den constituenten na ontfangst van den laasten met den eersten coopspenning ter summa van drie
hondert vijf en twintig guldens aan en ten erflijken profijte van Willem ten Doeschate en erfgenamen
bij desen doedt landtcedelijke cessie, transport en overdragt van twee stukken bouwlant in den
Harsebrink tussen Arent Vaarhorst ter eenre en die van ten Cote en van Colen ten anderen zijde. Den
comparant de constituenten en erfgenamen bij desen daarvan ontervende en hem Willem ten Doeschate
met de sijnen daar weder aanervende. Met belofte dat de constituenten dese erfcoop, cessie, transport,
overdragt en overgave ten allen tijde sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak en
namaning als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens den
comparant in sijn voorschreven qualiteit eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 24 mei 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 Jan Witsant en Jan Harmen Snel erschenen sijn Arent Jurriaan
Gorkink en Jenneken Rensink ehelieden tutore marito. Doende cragt deses na ontfangst van den laasten
met den eersten koopspenning ter summa van twee hondert en vijftig guldens, in gevolge coopbrief in
dato den eersten december des afgeweken jaars een duisent zeven hondert negen en zeventig daarvan
opgerigt, landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave aan en ten erflijken profijte van Harmen
Berentsen en Jenneken Crooshoop ehelieden en erfgenamen van een stuk landts in den Aanholts
camp tussen het landt van de weduwe Dokhoorn en thans Jan Greven aan de andere zijde een bouwinge
heeft. De comparanten haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende en den coper met de zijnen
daar weder aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen

tijde te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak en namaning als erfcoops regt is.
S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de comparanten eigenhandig
getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 6 juni 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 Willem Jacob Welmers en Adolph Quak erschenen is Jan
Puysschers en Geertrui ter Look ehelieden. Doende cragt deses na ontfangst van den laasten met den
eersten coopspenning ter summa van drie hondert en tachentich guldens landtcedelijke cessie,
transport, overdragt en overgave aan en ten erflijken profijte van Wolter Groot Wannink van een stuk
bouwlandt de Bonke genaamt groot ongeveer een mudde in den Stokkumer esch tussen Jan Greven en
Jan Coendrink aan de gemeene weg, zijnde thiendvrij en nergens mede beswaart dan met heeren lasten.
De comparanten haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende en den voornoemden coper 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 namaning als erfcoops regt
is. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de heer Diederik van Hoevell die
ten fine om voor de comparanten te tekenen en te zegelen daartoe in judicio behoorlijk is gequalificeert,
eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Marculo den 18 juni 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 Willem Jacob Welmers en Adolph Quak erschenen is Jan
Puysschers en Geertrui ter Look ehelieden tutore marito. Doende cragt deses na ontfangst van den
laasten met den eersten coopspenning ter summa van drie hondert guldens landtcedelijke cessie,
transport, overdragt en overgave aan en ten erflijken profijte van Jan Klein Ikkink van drie dagwerken
hooilandt de Puysschers Klippe genaamt gelegen voor den Roosdom, sijnde vrij en allodiaal en nergens
mede beswaart dan met heeren lasten. De comparanten haar en haar erfgenamen bij desen daarvan
ontervende en den voornoemden coper 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 namaning als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik rigter
voornoemt dese neffens de heer Diederik van Hoevell die ten fine om voor de comparanten te tekenen en
te zegelen daartoe in judicio behoorlijk is gequalificeert, eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Marculo den 18 juni 1780.
Copia
Compareerde voor mij Gerhard Everts scholtus des ampts Voorst als hiertoe mede geauthoriseert van den
HoogWelGeb Gestr Heer G.G. Baron Bentink Heer van den Brieler, Aller en Berencamp
Landdroste van Veluwen die met onderbenoemde gerichtslieden en Vrouwe Margaretha Elisabeth
op den Berge Douariere van wijlen den HoogWelGeb Heer Jan Otto Baron van Broekhuisen in
dezen met Jan Lubbers als desselvs ad hune actum verkorene momber geassisteert en verklarende de
vrouwe comparante in de beste en bestendigste forme rechtens te constitueren en volmagtig te maken,
sulx doende in en mits dezen, Wolter Look wonende in Herken. Ten einde om te compareren voor den
ed. gerichte van Kedingen en aldaar namens de comparantinne voor zodane capitaal groot twee duizend
cum interesse als de vrouwe comparantinne voor eenige jaaren van de weduwe van Geurst te Deventer
tegens 3 percent onder verband van haar huis binnen gemelde stad staande heeft opgenomen en
genegotieerd tot een speciaal hypotheeq en onderpand te verbinden desselfs halfscheid in een erff en goed
de Groote Look gelegen onder den gerichte van Kedingen buirschap Herken; voorts ten dezen opsigte
alles te doen, te verrigten en te laten geschieden hetgeen de vrouwe comparantinne selvs prasent sijnde
soude kunnen, mogen en moeten doen, met magt van substitutie, belofte en ratihabitie en indemniteit

caeteris qud de zune solitis admissaris clausulis en voorts onder vrband als na rechten.
Actum voor mij scholtis ten overstaan van gerichtslieden Wolter Jan Meilink en Evert Alberts die dese
nevens mij en mijn besegelinge hebben betekend den 7 juny 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 Jan Witsant en Jan Bekkenkamp erschenen is Wolter ter Look als
gevolmagtigde van Vrouwe Margaretha Elisabeth op den Berge Douariere van wijlen den
HoogWelGeboren Heer Jan Otto Baron van Broekhuisen. Welker volmagt op den 7 juni deses jaars
1780 in amplissima juris forma voor het scholten gerigte des ampts Voorst op hem comparant is
gepasseert, alhier in den gerigte gesien, gelesen en van waarden erkent en ten prothocollo van hypotheken
deses gerigt nr 10 folio 24 geregistreert. Cragt welker volmagt hij comparant bekende en verklaarde dat de
vrouwe constituente van wegens opgenomene en bij haar constituente in klinkende gelde te dank
ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig is aan de weduwe van Pieter van Geurst en
erfgenamen een capitale summa van twee duisent guldens. Welker capitaal, waarvan het eerste jaar
interesse zal verschenen zijn den eersten mei des aanstaanden jaars 1781, zij constituente belooft en
aanneemt jaarlijks en alle jaren te sullen 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. Waarvan
de opsage aan wedersijden gereserveert is en blijft en ten allen tijden aan wedersijden zal kunnen en
mogen geschieden, dog niet later dan ses maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag. Voor welker
gedane behoorlijke opsage het voorschreven capitaal en ten agteren zijnde renten op den eerst daar aan
volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier gangbaren gouden of silveren gelde aan den
houder deser obligatie sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor welker een en ander en ter
securiteit van de renthefferse en erven, zoo is het dat hij comparant verklaart dat de voornoemde
constituente cragt voorschreven volmagt, zoo voor capitaal als ten agteren zijnde renten, daarvoor verbindt
hare persoon, gerede en ongerede goederen en geen van dien uitgesondert en daar voor tot een speciaal
hypotheek en gerigtelijk onderpandt stelt het halve erve Looke in de buurschap Harke gelegen. Ten
einde de renthefferse of erven sig hier aan bij onverhoopte wan of misbetalinge ten allen tijden, zoo
wegens capitaal als verschuldigde renten, kost en schadeloos sal kunnen en mogen verhalen.
Renuncierende de constituente 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 in voorseider qualiteit eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 9 juni 1780.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt
dezes dat voor mij en assessoren Egbert Konink en Lubbardus Olthuis erschenen is Geurt van Ommen
en Anna Catharina Schutte ehelieden tutore marito. Doende na ontfangst van den laasten met den
eersten koopspenning ter summa van 260 guldens cragt deses aan en ten erflijken profijte van Jan
Weischede en desselfs huisvrouw Hendrica ten Zijthof en erven landtcedelijke cessie, transport,
overdragt en overgave van ruim een dagwerk hooilandt het Schutten meken genaamt in de Harker
meden aan de beke tussen de mate van de wed. Slaterus ter eenre en de Papen mate ter anderen zijde. De
comparanten haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende en de coperen voornoemt met de
haren daar weder aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten
allen tijden te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak en namaning als erfcoops regt
is. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese neffens de comparanten
eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 17 juni 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 Jan Witsant en Jan Bekkenkamp erschenen is Gerrit Lodeweges

als wettige voogt en weduwenaar wijlen Aaltjen Kloodes, zoo voor sig selven en in qualiteit als vader
en voogt over zijne minderjarige kinderen bij wijlen zijn huisvrouw in egte verwekt en ten opsigte van
laaste qualiteit heeft hij van desen wel edelen gerigte de nodige permissie versogt en bekomen. Dus zoo
bekent hij comparant van wegens opgenomene en bij hem in klinkenden gelde te dank ontfangene
penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan de gebroederen Gerrit en Hendrik Kuiper eene
capitale summa groot acht hondert guldens. Welker capitaal hij belooft jaarlijks en dus alle jaren te
sullen en willen verrenten met en tegens drie gl en thien stuivers van ieder hondert, edog de rente niet later
dan ses maand na den verschijnsdag betalende sal hij kunnen volstaan met drie gulden en vijf stuivers van
ieder hondert. Sullende dit een en ander continueren van jaar tot jaar en dus alle jaren tot de dadelijke
restitutie en aflosse toe. Waarvan de opsage aan wedersijden vrij staat ten allen tijden te kunnen en te
mogen doen mits hetselve niet later en geschiede dan ses maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag. Dit
behoorlijk geschiet sijnde zal het voorschreven capitaal en daarop 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 de renthefferen of erven moeten worden erlegt en gerestitueert. Waar voor den comparant
ter securiteit van de voornoemde renthefferen of erven verbindt zijn persoon, gerede en ongerede
goederen, geene van dien uitgesondert en tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt mits
desen daar voor stellende 1. een huis in het dorp Marculo, 2. een stuk bouwlandt in den dorper esch
groot 2 schepel langes J.B. Lodeweges landt, 3. een stuk onder Stokkum in den Koekkoek groot 3 schepel
tussen Antonie Steunenberg en Jan Greven, 4. een stuk het Nieuwe landt groot 4 schepel liggende langes
de Potbeke en Quak sijn landt, 5. een stuk onder Harke groot 2 schepel tussen Podt Gerrit en Antonie
Steunenberg, 6. een hooilandt het Elkink broek liggende langes Kistemakers broek groot 2 dagwerken.
Ten einde de voornoemde renthefferen of haare erven bij onverhoopte wan of misbetalinge sig ten allen
tijde aan dese voorschreven percelen, zoo wegens capitaal als ten agteren sijnde renten, 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 waarheidts oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de heer Diederik van Hoevell die door den
comparant versogt is voor hem te tekenen en te zegelen in judicio behoorlijk is gequalificeert eigenhandig
getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 19 juni 1780.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt
dezes dat voor mij en assessoren dr. J.H. Jalink en Roelof Siemerink erschenen is Harmen Boesewinkel
en Hendrica Striks ehelieden tutore marito. Bekennende van wegens opgenomene en bij haar
comparanten in klinkende gelde te dank en ten genoegen ontfangene penningen opregt en deugdelijk
schuldig te sijn aan Hendrik Pierink in den gerigte van Delden een capitale summa groot vier hondert
en vijftig guldens. Waarvan het eerste jaar rente tegens drie gulden en vijf stuivers van ieder hondert sal
verschenen sijn op den ses en twintigsten juni des aanstaanden jaars een duisent zeven hondert een en
tachentig, dog zoo het eene jaar uit het ander gehouden wordt zoo zullen zij rentgeveren kunnen volstaan
met de betaling van drie 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 ten allen tijden aan wedersijden sal kunnen
en mogen geschieden nadat hetzelve capitaal ses maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag sal sijn
opgesegt, gedenuncieert en losgekondigt. Dat na dit geschiet sijnde zal dit capitaal met de daarop
verlopene en ten agteren sijnde renten op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde
summa in alhier gangbaren gouden of silveren gelde aan den houder deser obligatie moeten worden erlegt
en gerestitueert. Ter preciese nakoming van het voorschrevene en ter securiteit der rentheffer of erven, zoo
verbinden zij comparanten hier voor hare personen, gerede en ongerede goederen, geen van dien
uitgesondert en tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt hier voor stellende en daarvoor
verbindende haar plaatsjen Boesewinkel met dezelve behuisinge genaamt den Kotter in het carspel
Goor gelegen. Ten einde den rentheffer voornoemt of erven bij onverhoopte wan of misbetaling zig hier
aan ten allen tijde, zoo wegens capitaal als ten agteren sijnde interessen, kost en schadeloos zal 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 gesegelt.
Actum Goor den 26 juni 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 Jan Witsant en Jan Bekkenkamp erschenen is Hendrik Peuschers
nu Ravenshorst en Janna Ravenshorst ehelieden tutore marito (uit Diepenheim). Doende cragt deses na
ontfangst van den laasten met den eersten coopspenning ter summa van hondert vijf en zeventig
guldens landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave van een stukjen bouwlandt groot twee
schepel in den Stokkumer maat aan en ten erfelijken profijte van Jan Rensink en erfgenamen. Sij
comparanten haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende en Jan Rensink 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 namaning als erfcoops regts is. S.A.L.
In waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de heer Diederik van Hoevell die door de
comparanten behoorlijk in judicio is gequalificeert om voor haar te tekenen en te zegelen, eigenhandig
getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 3 juli 1780.
Op 20 juli 1780 lenen Gerrit Jansen Nijlant en Jenneken Peters f 350 van Jannes Kolhoop en
Hendrina Smeyers met als onderpand hun huis in Enter, een stuk landt groot drie schepel in den Enter
esch, een stuk land de Geere groot drie schepel, een stuk gaarden landt, twee stukken gaarden landts in
den Enter esch en een stukjen hooilandt groot een dagwerk (slecht leesbare akte).
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 Jan Witsant en Jan Bekkenkamp erschenen is Maria Kloppers
weduwe wijlen Claas Wennink; in desen behoorlijk geassisteert met Harmen te Ravenshorst senior als
haren versogten en in judicio toegelaten momboir. Doende cragt deses na ontfangst van den laasten met
den eersten coopspenning ter summa van hondert en tachentig guldens aan en ten erflijken profijte
van Derk te Daalwijk (Bekkers) en erven van haar eigendoemelijke stuk bouwlandt den Hogen Einde
genaamt gelegen tussen Loker en Daalwijker landt in den Loker esch groot een mudde gesaai sijnde
thiendbaar en beswaart met sijn heeren lasten van eene gulden jaarlijks. De comparante onder voorgaane
assistentie haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende en hem Derk Daalwijk 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 an namaning als erfcoops regt is.
S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de heer Diederik van Hoevell als
sijnde behoorlijk gequalificeert in judicio door de comparante om voor haar te tekenen en te zegelen,
eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 7 sept. 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 Jan Witsant en Jan Bekkenkamp erschenen is Harmen Nijlandt en
Marya Breukink ehelieden tutore marito. Bekennende wegens opgenomen en bij haar te dank ontfangene
penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Hendrik ter Hofstede en erven een capitale summa
groot drie hondert guldens. Belovende zij comparanten hier van jaarlijks en alle jaren den interesse te
zullen betalen drie guldens van ieder hondert. Sullende het eerste jaar rente hiervan erschenen sijn over
een jaar en dese beloofde interesse moeten worden betaalt van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en
aflosse toe, die gereserveert is en blijft en ten allen tijden aan wedersijden sal kunnen en mogen

geschieden mits dese ses maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag worde gedenuncieert en
losgekondigt. Dit capitaal dus behoorlijk opgesegt sijnde soo sal dat capitaal en de daarop verlopen en ten
agteren zijnde renten op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde gelde aan handen
van den houder deser obligatie of hiertoe regthebbende moeten worden erlegt en gerestitueert. Zoo
verbinden zij comparanten hier voor hare personen, gerede en ongerede goederen, geen van dien
uitgesondert en tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk onderpandt daar voor stellend drie mudde
landt gelegen voor den bovendeur. Ten einde den rentheffer zig daar aan, zoo wegens capitaal als
verschuldigde en ten agtereren sijnde renten, 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 rigter
voornoemt dese neffens de heer Diederik van Hoevell die door de comparanten behoorlijk in judicio is
gequalificeert om voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 6 oct. 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 Jan Witsant en Willem Jacob Welmers erschenen is Theunis
Meenderink nu Straten en Janna Straten ehelieden tutore marito. Bekennende en verklarende van
wegens opgenomen en bij haar comparanten in klinkende gelde te dank ontfangen penningen opregt en
deugdelijk schuldig te zijn aan Alberdina van Beest wed. Harborn eene suivere zumma van 200 gls.
Welker capitaal zij beloven jaarlijks en alle jaen te sullen en willen verrenten met en tegens drie guldens
en thien stuivers van ieder hondert, edog indien de rentgeveren niet later dan ses maanden hare renten na
de jaarlijkse verschijnsdag betalende, zoo zullen en kunnen volstaan met 3 gls van ieder hondert en sal het
eerste jaar rente hier van verschenen sijn heden over een jaar en voorschreven rente moeten worden
betaalt van jaar tot jaar en dus alle jaaren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten allen tijden aan
wedersijden vrij staat te minniseren te mogen doen mits dat de opsage ses maanden voor den jaarlijksen
verschijnsdag geschiede en gedaan worde. En dit in amplissima juris forma geschiet sijnde sal dit capitaal
met de daarop verschuldigde 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 der renthefferse of erven
moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor dit een en ander en ter securiteit van de renthefferse of houder
deser obligatie verbinden sij hier voor haare personen, gerede en ongerede goederen, geene van dien
uitgesondert en tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt mits desen daar voor stellende haar
huis in Marculo en een gaarden groot vier schepel de Clossers gaarden genaamt tussen den gaarden
van Jan Dijkink en den rentgever. Ten einde sij renthefferse en haare erven bij onverhoopte wan of
misbetalinge zig hier aan ten allen tijden, zoo wegens capitaal als verschuldigde en ten agteren zijnde
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 waarheidts oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de heer
Diederik van Hoevell als zijnde door de comparanten behoorlijk in judicio gequalificeert om voor haar te
tekenen en te zegelen, eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 9 oct. 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 Derk Warnink en Gerhart ter Horst secretaris erschenen is Jan
Snijders (Kenkhuis) en Janna Snijders ehelieden tutore marito. Bekennende en verklarende sij
comparanten van wegens opgenomene en bij comparanten in klinkenden gelde te dank ontfangene
penningen opregt een deugdelijk schuldig te sijn aan Gerhardus Boers binnen Rijssen en erven eene
capitale summa groot vier hondert guldens. Dit capitaal, waarvan het eerste jaar rente sal verschenen
sijn heden over een jaar, beloven zij comparanten jaarlijks en alle jaren te sullen en willen verrenten met
en tegens drie guldens van ieder hondert in het jaar en die te continueren van jaar tot jaar en dus alle jaren

tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die na een behoorlijke opsage van ses maanden voor den
jaarlijksen verschijnsdag ten allen tijden sal kunnen en mogen geschieden en dit capitaal als dan op den
eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa met de daarop verlopen en ten agteren
zijnde renten in alhier gangbaren gouden of silveren gelde aan den houder deser obligatie moeten worden
erlegt en gerestitueert. Tot securiteit van den rentheffer 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 haar huis en gaarden in Elsen tussen Willems
en Rotmans, een mudde gesaai zijnde thiendvrij tussen Vinkers en Willems agter Rotmans gaarden, 2 1/2
dagwerk hooilandt den Peddemors genaamt tussen de gemeente en het lant van Jan Mensink, 1 1/2
dagwerk de Lankedam gelegen tussen de gemeente en het landt van Tioonk. Dit een en ander ten einde hij
rentheffer voornoemt of erven bij onverhoopte wan of misbetalinge zig hier aan ten allen tijden, zoo
wegens capitaal als verschuldigde en ten agteren sijnde renten, kost en schadeloos sullen kunnen en
mogen verhalen. Renuncierende ten dien einde van alle exceptie 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 dr. J.A. ter Horst die door de comparanten is gequalificeert om voor haar te
tekenen en te zegelen, eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Rijssen den 8 nov. 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 Willem Jacob Welmers en Jan Jacob Dulleman erschenen is
Adolph Quak en H.H. Beumer ehelieden tutore marito. Bekennende van wegens opgenomen en bij haar
comparanten in klinkenden gelde te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan
Berent ten Zijthof en desselfs huisvrouw Janna ter Weele en erven eene capitale summa groot zeeven
hondert guldens. Welke sij beloven en aannemen jaarlijks en alle jaren te sullen en willen verrenten met
en tegens drie guldens en vijf stuivers van ieder hondert en zal het eerste jaar tegens betalinge der
voorschreven rente op Martini des aanstaanden jaars 1781 en de voorschreven en beloofden interesse
moeten worden betaalt van jaar tot jaar en dus alle jaaren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten
allen tijde aan wedersijden zal kunnen en mogen geschieden en gedaan worden mits de opsage ses
maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag geschiede en gedaan worde. Als wanneer dan dit capitaal met
de verschenen en ten agteren zijnde renten in een onverdeelde summa in alhier gangbaren gouden of
silveren gelde aan den rentheffer voornoemt of erven zal moeten worden erlegt en gerestitueert. Ter
preciese nakominge van hetgeen voorschreven ende ter securiteit der houder deser obligatie verbinden sij
comparanten hier voor hare personen, gerede en ongerede goederen, geene van dien uitgesondert en tot
een speciaal hypotheeq en gerigtelijk onderpand mits desen daar voor stellende de halfscheid van het
eerste perceel van het erve Kuipers of Eppink en waarvan de andere halfte aan rentheffers is
toekomende. Ten einde sij renthefferen of hare erven bij onverhoopte wan of misbetalinge sig hier aan ten
allen tijden, zoo wegens capitaal als verschuldigde en ten agteren sijnde 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 waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de heer Diederik van Hoevell die door de
comparanten om voor haar te tekenen en te segelen behoorlijk in judicio is gequalificeert, eigenhandig
getekent en gezegelt.
Actum Marculo den 20 nov. 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 Jan Bekkenkamp en Berent Alberts erschenen is Jan Mensink
senior en Aleida Haykers ehelieden tutore marito. Bekennende en verklarende dat haren zoon Jan
Mensink junior ende desselfs huisvrouw Diena Effink in den jare 1774 teste prothocollo nr 9 folio 25
en 26 aan Gerrit Kosters Egbertzoon hadden genegotieert en opgenomen eene capitale summa groot drie

duisent seeven hondert guldens. Op welk voorschreven capitaal tot den 20 appril 1780 incluis aan
interesse is verlopen drie hondert en elf guldens en dat zij comparanten dese drie hondert en elf guldens
voor haar eigener en proper schuldt aanneemen zover als sij deselve in contante penningen hadden
ontfangen zoo dat om dese schuldt liquide te maken den comparanten van wegens opgenomen en bij haar
comparanten in klinkende gelde ontfangene penningen bekennen opregt en deugdelijk schuldig te sijn
aan Gerrit Kosters Egbertzoon en erven een capitale summa groot drie hondert en elf guldens welke
zij jaarlijks en alle jaren beloven te sullen en willen verrenten met en tegens drie guldens van ieder
hondert. Zullende hier van het eerste jaar interesse of rente verschenen sijn den 28 appril des aanstaanden
jaars 1781 en dese interesse moeten betaalt worden van jaar tot jaar en dus alle jaren tot de dadelijke
restitutie en aflosse toe. Die na een behoorlijke opsage en loskundiging van ses weeken voor den
jaarlijksen verschijnsdag aan wedersijden ten allen tijden sal kunnen en mogen geschieden. Dit dus
behoorlijk vooraf gegaan sijnde zal voorschreven capitaal ad drie hondert en elf guldens met de daar op
verlopen 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 moeten
worden erlegt en gerestitueert. Voor dit een en ander en ter securiteit van hem rentheffer 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 daar voor stellende
haar eigen toebehorende hooimate sijnde een en een half dagwerk de Ribbers mate genaamt aan de
eene kante aan de gemeente, voorts aan Niesink Zeinen en Wassinks maten den Dalendam genaamt in de
boerschap Elsen. Dit alles volgens gerigtelijke cessie, transport, overdragt en overgave teste prothocollo nr
5 folio 277. Dit alles ten einde den rentheffer voornoemt of erven zig hier ten allen tijden bij onverhoopte
wan of misbetalinge, zoo wegens capitaal als verschuldigde en ten agteren sijnde renten, kost en
schadeloos sal kunnen en mogen verhalen. Renuncierende sij comparanten ten dien einde van alle
exceptien en privilegien regtens desen eenigsints contrarierende en in specie de exceptie van ongetelden
gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens den heer secretaris Gerhardt
ter Horst die door de comparanten ten fine om voor haar te tekenen en te segelen behoorlijk in judicio is
gequalificeert, eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Elsen den 24 nov. 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 Hendrik Pijffers en Berent Zenkeldam nu Mattena erschenen is
Willem Hidder nu Welmer en Aaltjen Hidder (Ikkink) ehelieden tutore marito. Bekennende van
wegens opgenomene en bij haar in klinkende gelde te dank ontfangen penningen opregt en deugdelijk
schuldig te zijn aan Reint Blanken en erven een capitale summa groot hondert en vijftig guldens en
waarvan het eerste jaar interesse tegens drie gulden en thien stuivers van ieder hondert in het jaar,
uitmakende jaarlijks en alle jaaren vijf gulden en vijf stuivers en sal verscheenen sijn den vijfden januari
in den aanstaanden jaars een duisent seeven hondert twee en tachentich en dese beloofde interesse moeten
betaalt worden van jaar tot jaar en dus alle jaren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan
wedersijden gereserveert is en blijft en ook vrij staat te kunnen en te mogen doen mits dat de opsage ses
maanden voor den verschijnsdag gedaan worde; waarna dan dit capitaal met de daarop verlopen en ten
agteren sijnde renten op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier
gangbaren gouden of silveren gelde sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor dit een en ander en ter
securiteit van hem rentheffer of erven verbinden zij comparanten hier voor haare personen, gerede en
ongerede goederen, geene van dien uitgesondert en tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpandt
mits desen daar voor stellende vijf dagwerken hooilandt tusssen den Vossebelt en Keppels. Ten einde
den houder deser obligatie zig hier aan ten allen tijde, zoo wegens capitaal als verschuldigde en ten
agteren zijnde 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 waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese
neffens comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gesegelt.

Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 5 jannuari 1781.
Copia
Wij Burgemeesteren en Regeerders der stadt Amsteldam doen hier mede eenen iegelijk als het behoort
certificerende voor de waarheidt dat voor ons gecompareerdt is Geertruid van Willepe huisvrouw van
Jan Volkerink in desen geassisteert met Willem Rubel als haaren verkorenen voogdt en verklaart zij
comparante in de beste en bestendigste forma regtens bij desen te constitueren en volmagtig te maken
haren eheman Jan Volkerink thans te Markelo in de provincie van Overijssel sig onthoudende. Ten einde
aldaar mede uit naamen en van wegens haar comparante te negocieren en op te neemen als de
geconstitueerde haar man zal goedt vinden en dat hij ter bekoominge van zoodanige penningen voor zig
zelven en namens haare comparante zal kunnen en mogen verschijnen in het landtgerigte van Kedingen en
aldaar voor al zoodanig capitaal en verschuldig wordende renten aan de rentheffer verbinden niet alleen
hun beider personen en goederen waar deselve ook gelegen mogten zijn, maar ook hem geconstitueerde
tot meerder versettinge tot een speciaal hypotheeq en onderpandt mogen stellen hunne vaste goederen
en landerijen in voorgemelten gerigte van Kedingen carspel Markelo gelegen. Ten einde de
renthefferen zig daar aan altijd, zoo voor capitaal als rente, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen
verhalen. Voorts verklaarde zij comparante onder adsistentie als vooren haren eheman bij desen alle
zodane magt en qualificatie te willen hebben verleent en gegeven als sij selven prasent zouden en mogen
en moeten gedaan hebben. Met bijzondere cragt om een en ander zoo tot dese registratie en ter beheringe
..... dese oirconde met onser stadtzegel hieronder gedrukt en door een onser secretarissen ondertekent.
Den 5 jan. 1781.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt
dezes dat voor mij en assessoren Roelof Siemerink en Christiaan te Wierik persoonlijk gecompareert en
erschenen is Jan Volkerink woonagtig te Amsterdam overgevende een volmagt in dato den 5 januar van
1781 voor Burgemeesters en Regeerders der stadt Amsterdam door desselfs huisvrouw Geertruit van
Willepen geassisteert met Willem Rubel als haren verkoren voogt gepasseert, waarin hij comparant
namens deselve zijne huisvrouw word gequalificeert om zoodanige penningen als hij als nodig oordeelen
te mogen negotieren en ter securiteit van rentheffer, zoo voor capitaal als interesse, te mogen verbinden
haar beider persoon en goederen maar ook erventlijk, maar ook tot een speciaal hypotheek en
onderpandt te mogen stellen zodane vaste goederen en landerien als zij in den gerigte Kedingen
kerspel Markelo hebben gelegen om sig daar aan kost en schadeloos te mogen verhalen. Alles breder bij
opgemelde volmagt (die alhier in judicio gesien, gelesen en van waarden erkent ten prothocolle
geregistreert is) vermelt, waartoe comparant present en in opgemelde qualiteit in desen wel edelen gerigte
is erschenen. Verklarende in de beste en bestendigste forma regtens wegens versochte en bij hem ten
genoegen ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan den wel eerwaarden heer
Berent ten Cate predicant te Markelo een capitale summa van twee duisent guldens, segge f 2000, van
twintig stuivers het stuk. Welker capitaal comparant belooft jaarlijks en alle jaaren te sullen en willen
verrenten met drie diergelijke gld en agt stuivers van ieder hondert (edog wanneer de interesse binnen
twee maanden na den ordinaire verschijnsdag betalende wordt als dan met drie guldens jaarlijks van ieder
hondert sal kunnen volstaan). Waarvan het eerste jaar interesse zal koomen te verschijnen heden over een
jaar zijnde den 15 januari 1700 twee en tachentig en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de volkomen
aflosse toe. Die ten allen tijden sal kunnen mogen en ook moeten geschieden mits de loskundiging een
half jaar voor den gewonen verschijnsdag van een van beider zijden behoorlijk zal aangekondigt zijn. Als
wanneer de restitutie der verstrekte penningen met de verschulde interesse van dien in goeden gangbaren
groven silveren gelde of wettige hier gebruikte gouden specie in onverdeelde summa aan handen van den
rentheffer of sijne erven kost en schadeloos sal moeten worden gedaan en tot voorkominge van kosten en
inconvenentien, soo stelt de comparant prose et nomine nexoris het domicilium denuncieerd ten huise van
zijn zwager Jan Kistemaker binnen Marculo. Met belofte van klaringe dat hij zodane denunciatie van die
waarde houdt of deselver aan sijn persoon of descentien geschiede. Verbindende wijders den comparant
nomine dexoris voor bovengemelde capitaal en daarop te lopene interesse haar beider personen en

goederen, gerede en ongerede, geene daarvan uitgesondert en stelt tot een speciaal hypotheeq en
gerigtelijk onderpandt de hierna volgende vrije allodiale onbeswaarde eigendoemelijke goederen en
landerien met alle derselve regten en privilegien als kennelijk onder desen gerigte van Kedingen
kerspel Markel gelegen 1. een stuk landt gelegen tussen Kistemaker en Klumpers landt het Blik genaamt
groot ongeveer thien schepel, 2. een stuk landt groot ongeveer vier schepel genaamt de Watertelge naast
Berents landt in den Noord esch, 3. een stuk landt ongeveer twee schepel bij Nijmeyers schot tussen het
landt van Tibben en van Oldenhof het Kempken genaamt, 4. het landt in den Klodes kamp groot twaalf
schepel bij Quak en Heuteman, 5. een stuk landt ongeveer drie schepel tussen het lant van Jan Smitmans
op den Langenberg, 6. een stuk groot ongeveer vier schepel genaamt de Braskamp in de Harker esch
tussen Lonink en Kloeken, 7. een stuk genaamt den Berg ongeveer drie schepel tussen Leunk en Lukkes
en een stuk den Negen kamp genaamt geraamt groot ongeveer twee schepel bij den Bunggeler, 9.
ongeveer twee dagwerk hooilandt het Haverlandt genaamt tussen Baan en Leuvelink, 10. een dagwerk
hooilandt de Klodes mate genaamt aan de Leunkhors stege, 11. een stukjen de Storkebree genaamt groot
twee schepel in den Dijkker esch tussen Roesink en Loninks landt. Ten einde den rentheffer of sijn erven
zig bij onverhoopte wanbetalinge, zoo wegens capitaal als verschulde renten, aan deselve kost en
schadeloos sal kunnen en mogen verhalen. Renuncieren comparant bij desen expresselijk van alle
beneficien regtens desen eenigsints contrarierende en in specie na daarvan vooraf wel onderrigt te zijn van
de exceptie van ongetelden gelde. Voorts stelt den comparant tot volkomen securiteit van eigendom en
onbeswaarschap der verbondene vaste goederen bovendien tot borgen Jan Kistemaker en Harmen
Lonink dewelke allen present mede gecompareert sijn en verklaren zig beide te zamen en ieder in het
bijsonder ten voordeele der rentheffer in te laten, zoo voor capitaal als rente, als borgen ten principalen in
cas bij onverhoopte executoriale verkopinge de verhypothyceerde goederen niet mogten toereikende zijn
en den rentheffer, zoo voor capitaal als renten, kost en schadeloos te stellen ten welken einde zij dese
onder renunciatie van alle exceptien en in specie die van ordinis devisionis et excecutionis waarvan zij
duidelijk onderrigt zijn mede hebben getekent en gesegelt. In waarheidts oirconde hebbe ik verwalter
rigter voornoemt dese neffens den rentgever getekent en gesegelt.
Actum Goor den 15 januari 1781.
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 Jan Witsant en Gerrit Hendrik Pijffers erschenen is Gerrit Heuten
nu Kremer en Geertrui Kremer ehelieden tutore marito. Bekennende wegens opgenomene en bij
comparanten te dank ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Jan Wilgeman en
erven een capitaale summa groot veerthien hondert guldens. Met belofte om dit capitaal, waarvan het
eerste jaar rente sal verschenen sijn den tweden maart des aanstaanden jaars een duisent zeven hondert
twee en tachentig, te sullen en willen verrenten met en tegens drie guldens van ieder hondert in het jaar en
dit te continueren van jaar tot jaar en dus alle jaaren tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Waar van de
opsage aan wedersijden gereserveert is en blijft en ook ten allen tijden aan wedersijden zal kunnen en
mogen geschieden, egter niet later dan ses maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag. Dog dit behoorlijk
en in amplissima juris forma vooraf gegaan en geschiet sijnde sal het voorschreven capitaal ad veerthien
hondert guldens en daar op verlopen en ten agteren sijnde renten aan hem Jan Wilgeman of sijnde erven of
houder deser obligatie in een onverdeelde summa in alhier gangbaren gouden of silveren gelde op den
eerst daar aan volgende verschijnsdag moeten worden erlegt en gerestitueert. Waar voor sij comparanten
ter securiteit van de zodanigen op dit capitaal ad veerthien hondert guldens en die daarop bij onverhoopte
wan of misbetalinge der ten agteren sijnde renten eenig regt hebben. Verbinden zij comparanten hier voor
haare personen, gerede en ongerede goederen, geene van dien uitgesondert ende ter meerder securiteit van
de zodanigen als hierboven gemelt, zoo stellen zij comparanten tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk
onderpand haar comparanten eigendoemlijk en toebehorende plaatsjen het Kremers met sijn hooge
en laage landerien zoo als hetselve in de boerschap Stokkum tussen de plaatsen Hoevink en Lubbers
kennelijk is gelegen. Ten einde den rentheffer of erven zig hier aan, zoo wegens capitaal als verschuldigde
en ten agteren zijnde renten, ten allen tijden kost en schadeloos sullen kunnen een mogen verhalen. Zij

comparanten ten dien einde renuncierende aan 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 2 maart 1781.
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 Jan Witsant en Jan Bekkenkamp erschenen is Roelof Leeftink en
Ebberdina Wolberink ehelieden tutore marito. Bekennende en verklarende van wegens opgenomene en
bij haar comparanten in klinkenden gelde te dank ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te
sijn aan Jan Meyers molenaar tot Holten en desselfs huisvrouw Gerridina Hartgerink en erven een
capitale zumma groot drie duisent guldens. Welker capitaal, waarvan het eerste jaar rente of interesse
zal verschenen zijn den tweeden appril deses jaars een duisent zeeven hondert een en tachentich
eerstkomende, zij comparanten beloven en aannemen jaarlijks en alle jaren te sullen en willen verrenten
met en tegens drie gulden van ieder hondert en dit te continueren van jaar tot jaar en dus alle jaaren tot de
dadelijke restitutie en aflosse toe. Die aan wedersijden gereserveert is en blijft en ook vrij staat aan
wedersijden ten allen tijden te kunnen en te mogen doen mits dat de opsage behoorlijk ses maanden voor
den jaarlijksen verschijnsdag worde gedaan. Na welker in amplissima juris forma gedane opsage het
voorschreven capitaal en daar op verlopen en ten agteren sijnde renten op den eerst daar aan volgende
verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier gangbaren goude of silveren gelde aan handen van den
houder deser obligatie sal moeten worden erlegt en gerestitueert. Ter preciese nakominge van hetgeen
voorschreven en ter securiteit van de renthefferen of erven verbinden zij comparanten hier voor hare
personen, gerede en ongerede goederen, geene van dien uitgesondert en ter meerder securiteit van
voornoemde renthefferen of erven stellen sij hier voor tot een speciaal hypotheeq en gerigtelijk
onderpand het erve en goedt Leeftink met alle desselfs hoge en lage landerien, huis, schure en alles wat
daar onder gelegen is en in diervoegen als sij comparanten hetselve in den afgewekenen jaar een duisent
zeven hondert en tachentich van de erfgenamen van wijlen Baas Peters tot Deventer hebben aangekogt.
Dit alles ten einde zij renthefferen of erven zig hier aan ten allen tijden zo bij onverhoopte wan of
misbetalinge, zoo wegens capitaal als verschuldigde en ten agteren sijnde 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 waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de heer Diederik van Hoevell die behoorlijk
in judicio is gequalificeert om voor comparanten te tekenen en te zegelen, eigenhandig getekent en
gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 17 maart 1781.
Hoog Geboren Gestrenge Heere Mijn Heer Sigismund Gustaf Vincent Ludwig Grave van Heiden
Hompesch Heere van Ootmarsum Walburg Stevenswaart Landt Drost van Twenthe.
Johanna Jalink wed van wijlen Gerrit Scholten woonagtig in het gerigte van Kedingen de boerschap
Harke versoekt onderdanig aan uw excellentie voor te dragen hoe dat sij en haar wijlen man voornoemt
voor eenige jaren haar erve hebben aangekogt van den heer Baron de Tour tot Bellinkhof en als toen
daartoe een capitaal genegotieert van den heer rigter Muiderman welke nu hetzelve gedenuncieert en
losgekondigt heeft zoo dat nu de penningen van een ander weg te moeten zoeken welk te Deventer heeft
bekomen, dog terwijl zij daar voor op haare goederen moet versetten en sulks met versoek aan uw ed te
kunnen doen wegens hare nog hebbenden minderjarige kinderen, is sij genootsaakt bij dit U Hoog Geb
Gestr hierbij ootmoedig te versoeken dat uw excellentie de gedane negotiatie ad 2000 gls de door
voorschreven ... op het erve Scholte ten profijte der crediteur ten opsigte van haare minderjarige kinderen
(tot wiens voor dit mede geschiede) gelieve te accorderen en te approberen als na regten. Het welk
doende.
Het versoek ten requeste gemelt wordt geaccordeert en de gedane negociatie van de gemelde 2000 gls
door mij ondergeschreven Landt Droste van Twenthe ten opsigte der minderjarige kinderen geapprobeert

soo als geapprobeert mits desen.
Ootmarsum den 14 maart 1781. Pro vera copia. J.A. van Hoevell.
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 Jan Witsant en Velt Jan erschenen is Johanna Jalink weduwe
wijlen Gerrit Scholten of Wegereef in desen behoorlijk geassisteert met Christoffer Hulsken als haren
versogten en in judicio toegelaten momboir. Bekennende ende verklarende van wegens opgenomene en
bij haar te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Jacobus Terpstra en
desselfs huisvrouw Johanna Margaretha Rouse en erven een capitale summa groot twee duisent
guldens; waarvan het eerste jaar rente of interesse sal verschenen sijn heden over een jaar en dus den
seven thienden maart des aanstaanden jaars een duisent seven hondert twee en tachentig. Belovende zij
comparante onder voorgaande assistentie dit capitaal jaarlijks en alle jaren te sullen en willen verrenten
met en tegens drie guldens en thien stuivers van ieder hondert, dog de interesse niet later dan ses weken na
den verschijnsdag betalende zal zij rentgeverse kunnen volstaan met drie guldens 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 aan wederzijden gereserveert is en blijft en aan wedersijden ten allen tijden zal kunnen en mogen
worden gedaan; egter niet anders dan nadat dit voornoemde capitaal drie maanden voor den jaarlijksen
verschijnsdag na regten sal sijn gedenuncieert en losgekondigt. En dit behoorlijk vooraf gegaan zijnde sal
het voorschreven capitaal en daarop ten agteren zijnde renten op den eerst daar aan volgende
verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier gangbaren gouden of silveren gelde moeten worden
erlegt en gerestitueert aan handen van renthefferen of erven. Waar voor zij comparante geassisteert als
vooren bij desen dan verbint haar persoon, gerede en ongerede goederen, geene van dien uitgesondert en
in opsigte als mede en wettige voogdesse over haare minderjarige kinderen, zoo is het dat ter meerder
securiteit der renthefferen daar voor een speciaal hypotheeq en gerigtelijk onderpandt mits desen
daarvoor stelt en verbindt het erve en goedt Scholte of Wijfferlink in Harke gelegen met alle desselfs
hooge en laage landerien en getimmerde zooals daarop staat, houdtgewassen, regt en geregtigheeden,
pretensien uitgesondert en wel invoegen en wijsen als sij comparante en haar wijlen man hetselve van den
Heer du Tour Heer van Bellinkhof hebben aangekogt en door voorschreven du Tour in den jaare
seventhien hondert vier en zeventig aan haar is gecedeert, getransporteert en overgedragen teste
prothocollo van transporten deses gerigs nr 9 folio 34 en 35. Dit alles ten einde de rentheffers voornoemt
of erven bij onverhoopte wan of misbetalinge sig hier aan ten allen tijden, zoo wegens capitaal als
verschuldigde en ten agteren zijnde renten, ten allen tijde kost en schadeloos sullen kunnen en mogen
verhalen. Sij comparante onder assistentie als vooren bij desen 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 de comparante en haar momboir
eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 17 maart 1781.
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 Jan Witsant en Harmen Ravenshorst junior erschenen is Jan
Teemker uit Elsen weduwnaar van Maria Wolters; voordragende dat hij sig in omstandigheden
bevondt penningen te moeten negocieren en opnemen en geconsidereert dat hij met sijne kinderen,
waaronder nog minderjarigen, nog in gemeenschap van goederen en dus in opsigte der minderjarigen dese
negocieert niet kan doen dan daaromtrent vooraf van dese gerigte de nodige authorisatie en approbatie
bekomen hebbende. Zoo is en wordt hem deselve bij desen verleent waarop dan met sijn oudste
meerderjarige dogter Engele Teemker, de laaste behoorlijk met Jan ten Keusenkamp geassisteert als
haren versogten in judicio toegelaten momboir, is gecompareert. Welker beider comparanten een ieder in
het bijsonder en beide te samen bekennen van wegens opgenomene en bij haar in klinkende gelde te dank
ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan mevrouw M.G. van Doornink wed.

Jordens en erven een capitale summa van een hondert guldens en waarvan het eerste jaar interesse sal
verschenen sijn heden over een jaar. Beloven sij comparanten jaarlijks en alle jaren te sullen en willen
verrenten met vier guldens en deselve interesse te betalen van jaar tot jaar en sulks te continueren tot de
dadelijke restitutie een aflosse toe. Die ten allen tijden van wedersijden sal kunnen en mogen geschieden
zoodra dit capitaal met de agterstandige renten behoorlijk drie maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag
sal sijn gedenuncieert en losgekondigt, dien na sal hetselve op den eerst daar aan volgende verschijnsdag
in een onverdeelde summa aaan handen van den houder deser obligatie moeten worden erlegt en
gerestitueert. Hier voor verbinden sij comparanten haar personen, gerede en ongerede goederen, geene van
dien uitgesondert en tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk en mits desen daarvoor stellende een stuk
landt het Roesink landt genaamt groot drie schepel in den Elsener esch tussen de Meyer en Arent
Wassink. Ten einde de renthefferse of erven zig hier aan ten allen tijden, zoo wegens capitaal als 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 waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens den eersten comparant
eigenhandig getekent dog de tweede schrijvens onervaren heeft dese eigenhandig gehantmerkt en hebbe ik
rigter dese namens beider comparanten eigenhandig gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 1 mei 1781.
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 J.B. Lodeweges en J. Slot erschenen is Harmen Vedders doende
na ontfangst van den laasten met den eersten coopspenningen ter summa van 280 gls cragt deses aan
Adolph Quak en H.H. Beumers ehelieden en erven landtcedelijke cessie, transport, overdragt en
overgave van een stuk landt het Nijlant genaamt groot drie schepel tussen het landt van den koper en
Jan Harmen Snel. Hij comparant hem en sijne erfgenamen bij desen daarvan ontervende en den coper
voornoemt met de sijnen in sijn 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 erfkoops regt is. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik rigter voornoemt
dese neffens de heer Diederik van Hoevell als door den comparant behoorlijk in judicio gequalificeert om
voor hem te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt.
Actum Marculo den 7 mei 1781.
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 J.B. Lodeweges en J. Slot erschenen is Jan Harmen Snel doende
namens sijn broeder de bakker Derk Hendrik Snel tot Deventer na ontfangst van den laasten met den
eersten koopspennink ter summa van vier hondert en vijftig gls cragt deses aan en ten erflijken profijte
van Adolph Quack en H.H. Beumers ehelieden en erven landtcedelijke cessie, transport, overdragt en
overgave van een huis en hof met sijn regt en geregtigheidt, lusten en lasten, het Schouten of Jabbinga
huis genaamt gelegen in Marculo naast Derk Hendrik Gorkink sijn huis. Hij Jan Harmen Snel en sijnen
broeder Derk Hendrik Snel en vrouw Jacoba van Barnevelt en erven bij desen daarvan ontervende en den
coper Adolph Quak en desselfs huisvrouw H.H. Beumers en erven bij desen 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 neffen D.H. van Hoevell als sijnde door den comparant ten fine om voor
hem te tekenen en te zegelen behoorlijk in judicio gequalificeert, eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Marculo den 7 mei 1781.
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 J.B. Lodeweges en J. Slot erschenen is Adolph Quak en desselfs

huisvrouw H.H. Beumer tutore marito. Die bekenden van wegens opgenome en bij haar comparanten in
klinkenden gelde te dank ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan mevrouw
M.G. van Doornink wed. Jordens en erven eene capitale summa groot zeeven hondert guldens,
hersegge f 700 en waarvan het eerste jaar rente sal verschenen zijn den eersten mei 1782. Zoo beloven zij
dit capitaal jaarlijks en alle jaren te sullen en willen verrenten met en tegens drie guldens en vijfthien
stuivers van ieder hondert in het jaar en dit te continueeren van jaar tot jaar en dus alle jaaren tot de
dadelijke restitutie en aflosse van dit volle capitaal met zijne renten. Welker restitutie aan wedersijden sal
kunnen en mogen geschieden mits dat hetselve ses maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag worde
gedenuncieert en losgekondigt. Dat dit behoorlijk vooraf gegaan zijnde dit capitaal en daarop verlopen
renten op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa ten allen tijde aan handen
van den houder deser obiligatie moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor dit een en ander en ter
securiteit van den houder deser zoo 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 daar voor stellende een huis en hof met sijn regt en geregtigheit het Schouten of
Jabbingaas huis genaamt gelegen binnen Marculo naast het het huis van D.H. Gorkink en onlanges van
D.H. Snel tot Deventer voor vier hondert en vijftig guldens aangekogt en op heden aan de comparanten
behoorlijk gecedeert, getransporteert en overgedragen; wijders drie schepel landt in den Koekkoek tussen
Gorkink en Welmers landt, nog twee stukken het Nijlant samen groot ses schepel. Ten einde den houder
deser obligatie zig hier aan ten allen tijden, zoo wegens capitaal als verschuldigde en ten agteren zijnde
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 waarheidts oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de heer Diederink van
Hoevell door de comparanten behoorlijk gequalificeert om voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en
gezegelt.
Actum Marculo den 7 mei 1781.
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 Jan Witsant en Jan Bekkenkamp erschenen is Hendrik Jan Bos
verwalter landtrentmeester van Twenthe in judicio vertoonende dat hij in gevolge resolutie en
authorisatie van hun edelmogende de heeren ordinaris gedeputeerden in dato den 13 mei 1781, alhier in
den gerigte gesien en van waarden erkent en met het vidimus getekent, gequalificeert was om namens de
provintie van Overijssel te doen landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave van zoodane
goederen en uitgangen herkomende van de pastorie van Diepenheim zo als den comparant namens
gemelde provincie in den afgewekenen jaare 1780 heeft verkogt. Cragt welker resolutie en authorisatie
den comparant bij desen aan Berent ten Zijthof en erven doedt landtcedelijke cessie, transport, overdragt
en overgave van de halfscheit van eenen uitgang van ses mudde rogge uit het erve Woolbrink in
Stokkum en door hem Berent ten Zijthof en Hendricus Kuiper in compagnie aangekogt ieder voor de
halfscheit. Bedragende sig de volle coopspenningen van desen geheelen uitgang f 997-10 waarvan den
comparant bekent voldaan en betaalt te sijn en daarvoor bij desen te quiteren. S.A.L. In waarheits oirconde
hebbe ik rigter voornoemt dese neffens den comparant in sijn voorschreven qualiteit eigenhandig getekent
en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 8 juni 1781.
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 Jan Witsant en Jan Bekkenkamp erschenen is Hendrik Jan Bos
verwalter landtrentmeester van Twenthe in judicio vertoonende dat hij in gevolge resolutie en
authorisatie van hun edelmogende de heeren ordinaris gedeputeerden in dato den 13 mei 1781, alhier in
den gerigte gesien en van waarden erkent en met het vidimus getekent, gequalificeert was om namens de
provintie van Overijssel te doen landtcedelijke cessie, transport, overdragt en overgave van zoodane

goederen en uitgangen herkomende van de pastorie van Diepenheim zo als den comparant namens
gemelde provincie in den afgewekenen jaare 1780 heeft verkogt. Cragt welker resolutie en authorisatie
den comparant bij desen aan Hendricus Kuiper en erven doedt landtcedelijke cessie, transport, overdragt
en overgave van de halfscheit van eenen uitgang van ses mudde rogge uit het erve Wolbrink in
Stokkum en door hem Hendricus Kuiper en Berent ten Zijthof in compagnie aangekogt ieder voor de
halfscheit. Bedragende sig de volle coopspenningen van desen geheelen uitgang f 997-10 waarvan den
comparant bekent voldaan en betaalt te sijn en daarvoor bij desen te quiteren. S.A.L. In waarheits oirconde
hebbe ik rigter voornoemt dese neffens den comparant in sijn voorschreven qualiteit eigenhandig getekent
en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 8 juni 1781.
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 Derk Warnink en Gerhard te Horst secretaris erschenen is Jan
Hilderink en Jenneken Wilgerink ehelieden tutore marito. Bekennende van wegens opgenomene en bij
haar in klinkende gelde te dank ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Jenne
Sendtman eene capitale summa groot hondert en vijftien guldens. Sullende hier van het eerste jaar
rente verschenen sijn den eersten mei 1782 en belovende sij comparanten dit voorschreven capitaal
jaarlijks en alle jaren te sullen en willen verrenten met en tegens drie guldens van ieder hondert
uitmakende in het jaar drie gulden en negen stuivers. Sullende dit continueren van jaar tot jaar en dus alle
jaren tot de volle restitutie en aflosse toe. Die ten allen tijden aan wedersijden sal kunnen en mogen
geschieden mits dat hetselve ses maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag moeten worden
gedenuncieert en losgekondigt. Waarna dan dit capitaal met die daar op verlopen renten op den eerst daar
aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa aan handen van den houder deser obligatie sal
moeten worden erlegt en gerestitueert. Ter securiteit van de renthefferse zoo verbinden de comparanten
hier voor hare personen, gerede en ongerede goederen, geene van dien uitgesondert en tot een speciaal
hypotheeq en gerigtelijk onderpandt mits desen daar voor stellende een stuk landt het lage Caal landt
groot twee schepel en het Lentfers stukke mede groot twee schepel. Ten einde de hiertoe regthebbenden
sig hier aan bij onverhoopte wan of misbetalinge, 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 de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L.
In waarheidts oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens Derk te Lintelo die door comparanten in
judicio is gequalificeert om voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt.
Actum Rijssen den 13 juni 1781.
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 Jan Witsant en Gerrit Hendrik Pijffers erschenen is Gerrit Klodes
ende desselfs huisvrouw Janna Reinders tutore marito. Die bekenden van wegens opgenomen en bij
haar in klinkende gelde ter lheen ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan
mevrouw Ribbius en erven eene capitale summa groot drie hondert guldens. Dit capitaal, waarvan het
eerste jaar rente sal verschenen sijn den 2 augusti des aanstaanden jaars 1782, beloven sij comparanten
jaarlijks en alle jaren te sullen en willen verrenten met en tegens vier guldens en thien stuivers van ieder
hondert, edog de rente binnen drie maanden na den verschijnsdag betalende sullen rentgeveren kunnen
volstaan met drie gulden en thien stuivers 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 aan wederzijden gereserveert is en
blijft en ten allen tijden sal kunnen en mogen geschieden mits des sulks geschiede en gedaan worde drie
maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag. En dit dus geschiet sijnde sal dit voorschreven capitaal en
verschuldigde renten op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier
gangbaren goude of silveren gelde aan handen van den houder dese obligatie moeten worden erlegt en
gerestitueert. Voor dit een en ander en ter securiteit van de renthefferse of erven verbinden sij

comparanten hier voor haare personen, gerede en ongerede goederen en ter meerder securiteit van dien
stellen zij daar voor tot een speciaal hyptheeq en gerigtelijk onderpandt haar comparanten
eigendoemlijk en toebehorende stuk saailandt het [Wenk] stukke genaamt groot zeeven schepel
gelegen in den dorper esch tussen Rosedomp en Meendrink hare landerien. Dit alles so dat zij renthefferse
of hare erven sig hier aan ten allen tijde, zo wegens capitaal als ten agteren sijnde renten, 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 rigter voornoemt dese neffens de comparanten eigenhandig
getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 21 augusti 1781.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hoger Overigheit gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe condt
en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren dr. J.H. Jalink en Jan ter Welle erschenen sijn Jan
Lubbers (Meenderink) en vrouw Hermina Vinkers, Gerrit ten Zijthof, voorts Antoni Scholten,
Herman Philipsborg en vrouw Jenneken Notteberg, Jan Letink en vrouw Aaltjen Notteberg maritis
tutoribus, Berendina Scholten weduwe van Theunis Hagen voor haar zelven en als moeder en wettige
voogdesse van haar minderjarige kinderen in desen geadsisteert met den eersten comparant Jan Lubbers
als hare ad hune actum toegelaten momboir. Voorts is Gerrit ten Zijthof mede erschenen voor desselfs
absente zwager Egbert Scholten waar voor hij bij desen de rato caveert. Welke alle te zamen en ieder in
het bijzonder bekenden ende verklaarden verkogt te hebben aan Wolter ter Look (Oldenhof) en erven
het halve plaatsjen de Kobbe in Harke gelegen met alle desselfs lusten en lasten, regten en
geregtigheden, zoo en in diervoegen als sij het hebben aangeerft en dat voor een summa van drie
hondert guldens. Verklarende zij comparanten van de volle coopspenningen voldaan en betaalt te zijn;
derhalven doen zij van voorschreven parceel bij desen aan Wolter ter Look en erfgenamen landtcedelijke
cessie, transport, overdragt en overgave. De comparanten haar en haar erfgenamen bij desen daarvan
ontervende en den voornoemden coper met de sijnen 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 hebbe ik gesubstitueerde
verwalter rigter voornoemt dese neffens Hendrik Jalink als sijnde door de comparanten in judicio
gequalificeert om voor haar te tekenen en te zegelen, eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 12 oct. 1781.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hoger Overigheit gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe condt
en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren dr. J.H. Jalink en Jan ter Welle erschenen is Wolter
Look weduwenaar van wijlen Harmken Immink. Doende cragt deses na ontfangst van den laasten met
den eersten coopspenning ter summa van zeven hondert en vijftig guldens landtcedelijke cessie,
transport, overdragt en overgave aan Jan Poelink of Kobben van desselfs eigendoemelijke plaatsjen de
Kobbe genaamt gelegen in Harke met alle desselfs lusten en lasten, regt en geregtigheden. Den
comparant hem en zijn erfgenamen bij desen daarvan ontervende en den voornoemden coper Jan Poelink
of Kobben en sijne 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
namaning als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheidts oirconde hebbe ik gesubstitueerde verwalter rigter
voornoemt dese neffens den comparant eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 12 october 1781.
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 Derk Warnink en Gerhard te Horst secretaris erschenen is Arendt
Groten en desselfs huisvrouw Geertruit ten Bos tutore marito. Ende bekenden zij comparanten wegens
verstrekte en genegotieerde penningen al nog per resto van een capitaal van ses hondert guldens ingevolge
van een gerigtelijke schultbekentenisse en hypotheeq den 12 maart 1767 voor het stadtgerigte van Rijssen

gepasseert aan burgemeester R. Janssen en eheliefste Johanna Hendrica Georgia Elschot opregt en
deugdelijk schuldig te sijn eene capitale summa van vijf hondert zeeven en vijftig guldens. En beloven
hetselve jaarlijks op den derthienden maart te sullen verrenten met drie guldens en thien stuivers van ieder
hondert en sulks tot de dadelijke aflosse en weder afbetalinge toe. Die ten allen tijden sal kunnen, mogen
en moeten geschieden. Wanneer de opsage die ten wederzijden zal wesen gedenuncieert en zal als het
eerste jaar rente op den derthienden maart zeeventhien hondert twee en tachentich gehouden worden
verschenen te sijn. Voor welker capitale summa en die daar op verlopen renten boven en behalven die
daar voor bij acte van den derthienden maart zeventhien hondert zeeven en sestig voor het stadtgerigte van
Rijssen verbondene goederen en welke acte voor zoo verre dese op den sesden november zeeventhien
hondert een en tachentich niet is verandert al nog in haar volle kragt blijft, bij desen mede verbonden en
tot een speciaal hypotheeq en onderpandt staan haar comparanten plaatsjen bestaande in huis en
landt gelegen in het Marculerbroek tusschen Boelink mate en de andere zijde het Armen meeken aan de
Hoender maat dijk thans bewoont en gebruikt wordende door Jenneken Visschers weduwe van wijlen
Jan ten Bos en zoon Jan ten Bos met derselver oude en nieuwe regt en regtigheden, zoo en in diervoegen
als hetzelve aan comparanten op den negenden juni zeventhien hondert acht en zeventig teste prothocollo
is gecedeert en overgedragen. Ten einde renthefferen ofte ook derselver erven zig daar aan in cas van
onvermoedelijke misbetalinge, zoo wegens het voorschreven capitaal als die te verlopen renten, mede ten
allen tijde kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige
exceptien regtens en in specie van die van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik rigter
voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent, gehantmerkt en gezegelt.
Actum Rijssen den 14 nov. 1781.
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 Willem ter Welle en Jan Bekkenkamp erschenen is Hendrik
Evertink en Margareta Kloeken ehelieden tutore marito. Doende cragt deses na ontfangst van den
laasten met den eersten koopspenning ter summa van f 300-10 landtcedelijke cessie, transport, overdragt
en overgave aan en ten erflijken profijte van Jannes Wolterink en erven van de halve Grote mate
tussen het Verdriet en Morsinks mate ongeveer groot vier dagwerken. Zij comparanten haar en haar
erfgenamen bij desen daarvan ontervende en den coper met de sijnen in hunne plaats daar weder
aanervende. Met belofte om dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijde te sullen
staan wagten en waren voor alle evictie op aanspraak en namaning als erfcoops regt is. S.A.L. In waarheits
oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de heer Diederik van Hoevell die door de comparanten in
judicio is gequalificeert om voor haar te tekenen en te zegelen, eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 26 nov. 1781.
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 Gerrit Hendrik Pijffers en Jan ter Plegt erschenen is Gerrit Huiskes
en Aaltjen Hendertink ehelieden tutore marito. Welke comparanten bekenden en verklaarden wegens
genegotieerde en opgenomen en bij haar comparanten in klinkenden gelde te dank ontfangene penningen
opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Aleida van de [Peese] en erven eene capitale summa groot
hondert en vijftig guldens en beloven hetzelve jaarlijks en alle jaren te sullen en willen verrenten met en
tegens drie guldens van ieder hondert in het jaar en sal hiervan het eerste jaar rente verschenen sijn heden
over een jaar en dese beloofde interesse moeten worden betaalt van jaar tot jaar en dus alle jaren tot de
dadelijke restitutie en aflosse toe. Van het voorschreven capitaal die na een behoorlijke opsage van ses
maanden voor den jaarlijksen verschijnsdag die van beide parthijen vrij staat om als dan te kunnen en te
mogen doen op den eerst daar aan volgende verschijnsdag naa voorschreven gedane opsage in een
onverdeelde summa in alhier gangbaren gouden of silveren gelde aan handen van de renthefferse
voornoemt of haare erven. Dat dit capitaal met die daar op verschenen en ten agteren sijnde renten als dan
moeten worden erlegt en gerestitueert. Voor welker een en ander en ter securiteit van de hiertoe

regthebbenden of verkregenden verbinden zij comparanten hier voor hare personen, gerede en ongerede
goederen, geene van dien uitgesondert en ter meerder securiteit van dien stellen sij tot een speciaal
hypotheeq en gerigtelijk onderpandt twee stukken bouwlandt te samen groot twee schepel genaamt de
Steenbree tussen de landerien van Welmers en het tweede groot vier schepel genaamt het Lange stukke
tussen de landerien van Immink. Ten einde zij renthefferse of erven zich hier aan ten allen tijden, zoo
wegens capitaal als verschuldigde en ten agteren zijnde 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 waarheits
oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens de heer Diederik van Hoevell die door de comparanten
behoorlijk is gequalificeert om voor haar te tekenen en te zegelen, eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 7 december 1781.
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 Jan ten Keusenkamp en Jan Bekkenkamp erschenen is Jannes
Wolters (Wolterink) en Geesken Hegeman ehelieden tutore marito. Doende cragt deses na ontfangst van
den laasten met den eersten koopspenning ter summa van vier hondert guldens landtcedelijke cessie,
transport, overdragt en overgave aan en ten erflijken profijte van Jan Schreurs (Geelink) en erven van
vier dagwerken hooilant de Kluppels mate genaamt gelegen in het Elsenerbroek met de noordtsijde
langs Rotmans mate en het andere einde aan de gemeente. Dit alles in gevolge coopbrief in dato den 24
augusti 1781. Comparanten haar en haar erfgenamen bij desen daarvan ontervende en Jan Schreurs en
erven bij desen 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 namaning als
erfcoops regt is. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik rigter voornoemt dese neffens comparanten de heer
Diederik van Hoevell sijnde door comparanten in judicio gequalificeert om voor haar te tekenen en te
zegelen, eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Nijenhuis mij vergun der aarden den 21 december 1781.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere hier mede hoe dat
op den 12 november deeses jaars 1781 ter instantie van den heer J.A. Baron van Hoevell in qualiteit als
ontfanger der reeele landsmiddelen over den gerigte van Kedingen voor agterstandige verpondinge,
contributie en vuurstedegeld door desen wel edele gerigte zij verkogt ende gedistraheerd het erve
Tioonk in Elsen en daarvan copie gevende, koper geworden zij den koopman Hendricus Dikkers voor
een summa van f 510, ... ter summa van koper ... zijnde de insate en hoge geld zoo aan hem ende meyer
zijn toekomende ter summa van f 18, mitsgaders daar op door hem aan den heer distractant betaald
desselfs pretensie van agterstandige verpondinge, contributie en vuurstede gelden ter summa van f
91-17-7. En dus totaal de summa van f 109-17-7 hoge gelden en gedane betaling van die cooppenningen
nog schuldig is en onder den koper berustende zijn de somma van f 400-2-9 en door verwalter rigter
voornoemd onder voorbehoud de losse aan die geene die deselve na landregte is competerende van
gerigtswegen onder expresse en voorbehoud van verkortet en ieders regt welke eenige actie of pretensie
op die nog resterende den onder den koper berustende cooppenningen ter summa van vierhonderd gulden,
twee stuivers en negen penningen in of ter eenige tijd mogte kunnen sustineren te hebben om die aan zijne
raden ongeprejudiseerd. Deze acte mogen ... en van dit gedistraheerde erve Tioonk na landregte cessie,
transport en overdragt aan en ten erflijken profite van den koper Hendricus Dikkers voornoemd en
desselfs erfgenamen. Denselven en de zijne daar aanervende en den voorige eigenaar of eigenaren met
deselven erfgenamen daarvan ontervende. S.A.L. In oirconde der waarheid hebbe ik verwalter rigter
voornoemt dese getekend en gezegeld.
Actum Goor den 22 december 1781.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt
dezes dat voor mij en assessoren Hendrik Hulsken en Willem Jalink erschenen sijn de gebroeders Gerrit

en Hendricus Cuiper (uit Goor). Doende cragt deses na ontfangst van den laasten met den eersten
coopspenning ter summa van f 92-5 guldens van 21 stuiver het stuk landtcedelijke cessie, transport,
overdragt en overgave van drie schoft hooilandt gelegen in den Sumpel naast den ... zijn hooilandt, te
weten aan en ten erflijken profijte van Harmen Philipsburg. Zij comparanten haar en haar erfgenamen
cragt deses van voornoemde stuk hooilandt doen ontervende en aan hem Harmen Philipsburg 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 van alle evictie en namaninge als erfcoops regt is. S.A.L. In
waarheits oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese met den comparanten eigenhandig getekent
en gesegelt.
Actum Goor den 10 jan. 1782.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt
dezes dat voor mij en assessoren A. Silderhuis en Willem Jalink erschenen sijn Jan Nijsink (Nijland) en
desselfs huisvrouw Caatjen Nijsink (Geelink) marito tutore. Welke bekenden en verklaarden wegens
opgenomen en bij jaar comparanten te dank ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn
aan de dyaconie der Menonieten gemeente van Enschede eene capitale summa van f 1400, segge
veerthien hondert guldens ad twintig stuivers het stuk. Welke sij aannemen jaarlijks en alle jaren te sullen
en willen verrenten tegens vier guldens van ieder hondert, edog binnen een vierendeel jaars na den
jaarlijksen verschijnsdag betalende, sullende als dan kunnen volstaan te betalen met drie gulden en tien
stuivers van ieder hondert. Waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen wesen heden over een jaar en
so vervolgens van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wederzijden gereserveerd
blijft mits de opsage daarvan gedaan worde een half jaar voor den jaarlijksen verschijnsdag. Na welke
gedaene behoorlijke opzage dit voorschreven capitaal met die als dan ten agteren zijnde interesse in een
onverdeelde summa aan handen van de renthefferen kost en schadeloos zal moeten worden gerestitueerd
en erlegt. Voor welke capitaale summa en daarop te verlopene interesse sij comparanten verbinden hunne
persoonen, gerede en ongerede goederen, geene uitgesondert en stellen daar voor tot een speciaal
hypotheek en gerigtelijk onderpand haar comparanten eigendommelijke goederen als huis, hooy en
bouwland geene van dien uitgesondert in Elsen gelegen. Ten einde de renthefferen sig hier aan ten allen
tijd, zo wegens capitaal als interesse, kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende
zij comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens desen eenigzints contrarierende en
in specie de exceptie van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter
voornoemt deeze neffens de heer Hendrik Borcharts als zijnde door comparanten in judicio gequalificeert
om voor haar te tekenen en te zegelen, getekend en gezegeld.
Actum Goor den 10 january 1782.
Wij Burgermeesteren Schepen en Raden der stad Deventer doen kond en certificeren ktagt deses dat voor
ons gecompareerd en erschenen is de Hoog Wel Gebooren Vrouwe Douariere van wijlen den Hoog
Wel Geboren Heer Jan Otto van Broekhuisen geboren op ten Berge, in desen geassisteert met den
heere Luitenant Hendrik Jan Munnich als verkoren mombaer. Welke bekende en verklaerde in de beste en
bestendigste forma regtens te hebben gevolmagtigt gemaakt, sulks doende in en bij desen, den persoon
van Jan Podt bouwman woonagtig in de herberge de Podt ondert het gerigte van Kedingen. Speciaal
om uit haeren naame te compareren voor het gerigte van Kedingen en aldaer namens vrouwe comparante
aan den bouwman Wolter Look en desselfs erfgenaamen in de beste forma regtens te doen sessie,
transport en opdragt van het halve erve en goed het Look met desselfs hooge en laage landerien, regten
en geregtigheden, so en in diervoegen als hetselve aan vrouw comparante is toebehoorende, tot hiertoe is
beseten en onder het landgerigte van Kedingen buurschap Harke gelegen is. Met verklaring dat zij vrouw
comparante van de kooppenningen volgens inhoud der koopzedul voldaan is en ten erffelijke behoeve van
gemelden Wolter Look en zijn erfgenaamen daer van afstand doen. Des ten waerheids oirconde hebben
wij Burgermeesteren, Schepenen en Raden voornoemt dese gegeven onder onser stads secreetzegel en
deselve met de subscriptie van een onser secretarissen bekragtigd.
Deventer den 11 jannuary zeventien hondert twee en tachentig.

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 proc. Wilhelm Jalink persoonlijk
gecompareerd en erschenen is Jan Pot bouwman woonagtig in de herberg den Pot onder het gerigte
van Kedingen in qualiteit als volmagtiger van de Hoog Wel Gebooren Vrouwe Douariere van wijlen
den Hoog Wel Gebooren Heer Jan Otto van Broekhuysen gebooren op ten Berge, luid volmagt op
den 13 jannuary deeses jaars 1782 voor Burgemeesteren Schepenen en Raden der stad Deventer op
comparant gepasseerd, deselve in judicio gesien, gelesen en van waarden erkent en ten protocollo van
transporten deses gerigt Kedingen geregistreert. Uit kragte van welke hij comparant namens gemelde sijn
vrouwe principalinne speciaal om uit haaren naam te compareren voor het gerigte van Kedingen en aldaar
namens vrouwe comparante aan den bouwman Wolter Look en desselfs erfgenaamen in de beste forma
regtens te doen cessie, transport en opdragt van het halve erve en goed Look met desselfs hooge en laage
landerien, regten en geregtigheeden, so en in diervoegen als hetselve aan vrouwe comparante is
toebehoorde, tot hiertoe beseten en onder het landgerigte van Kedingen buirschap Harke gelegen is, met
verklaring dat zij vrouw comparante van de kooppenningen volgens inhoud der coopzedul voldaan is.
Doende derhalven van gemelde halve erve en goed het Look in optima juris forma landzedelijke cessie,
transport en overdragt aan en ten erflijken profijte van den coper Wolter Look voornoemd. Comparants
vrouw principalinne en erfgenamen daer van ontervende en den coper gemeld en derselver erfgenaamen
daer wederom aanervende bij desen. Met belofte om dese erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te
sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraak als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids
oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemd dese neffens den comparant in voorschreven qualiteit
eygenhandig getekent en gesegeld.
Actum Goor den 23 jann. 1782.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt
dezes dat voor mij en assessoren als waren Willem ten Zijthoff en dr. Wilhelm Jalink persoonlijk
gecompareerd en erschenen zijn Derkjen Pluimers wed. wijlen Gerrit Willemsen, geadsisteert met dr.
J.H. Jalink als mombaer; voorts Gerrit Broens nu Willemsen en desselfs huisvrouw Fenneken
Willemsen marito tutore. Verklarende wegens opgenoomen en bij haar comparanten te danke ontfangen
penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Jannes ten Colhoop en desselfs huisvrouw
Hendrine Smeyers en erfgenaamen een capitaele somma groot ses hondert en vijftig caroli guldens ad
twintig stuivers het stuk, segge f 650. Welke zij belooven jaerlijks en alle jaren te zullen en willen
verrenten met drie gulden en vijf stuivers van ieder hondert, dog binnen een half jaar nae den
verschijnsdag betalende zullende als dan kunnen volstaan te betalen met drie gulden van ieder hondert.
Waervan het eerste jaer intresse sal verschenen weesen heeden over een jaer en zo vervolgens van jaer tot
jaer tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveert is en blijft mits de opsage
daarvan geschiede een half jaar voor den jaerlijksen verschijnsdag. Nae welke gedaene behoorlijke
opsaage voorschreven capitael met de als dan ten agteren zijnde intresse in een onverdeelde somma in
alhier goede gangbaren gouden of silver gelde aan handen van de renthefferen of derselver erfgenaamen
kost en schadeloos sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale somma en daer op te
verlopene intresse zij comparanten verbinden hunne persoonen, gerede en ongerede goederen geene
uitgesondert en gevende en stellende daer voor tot een speciaal hipoteecq en gerigtelijk onderpand haer
eigendommelijke catersplaatsjen in het Elsenerbroek gelegen tusschen het Colhoop en Klaas
Berends bestaande in vier mudde bouwland en een dagwerk hooyland. Ten einde de renthefferen of
erfgenaamen sig in cas van wanbetalinge, so wegens capitaal als interesse, kost en schadeloos sullen
kunnen en mogen verhaelen. Renuntierende zij comparanten ten dien einde van alle exceptien en
privilegien regtens desen eenigsints contrarierende en in specie die van ongetelden gelde. S.A.L. In
waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese neffens comparanten en mombaer
eigenhandig getekent, gehandmerkt en gesegelt.
Actum Goor den 15 jann. 1782.

Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt
dezes dat voor mij en assessoren welke waren Gerhardus ten Zijthoff en Bartus Teeselink persoonlijk
gecompareerd en erschenen is Wolter ter Look. Welke bekende en verklaerde wegens opgenoomenen en
bij hem te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan de diaconie van
Bathum een capitaele somma groot drie duisent guldens, segge f 3000, ad twintig stuivers het stuk.
Welke hij aanneemt jaerlijks en alle jaren te willen verrenten tegens drie en een halve gulden van ieder
hondert, dog binnen drie maanden nae den verschijnsdag betalende zal als dan kunnen volstaen te betalen
met drie guldens van ieder hondert. Waervan het eerste jaer intresse sal verschenen wesen den 19 jann.
1783 en zoo vervolgens van jaer tot jaer tot de dadelijke restitutie en aflosse toe, die ten wedersijden
gereserveert is een blijft mits de opsaege gedaan worde een half jaer voor den jaerlijksen verschijnsdag.
Nae welke gedaene behoorlijke opsage voorschr. capitael met die als dan ten agteren sijnde intresse op
den eerstvolgenden verschijnsdag in een onverdeelde somma in alhier goeden gangbaeren goude of silver
gelde aan handen van de diaconie van Bathum kost en schadeloos zal moeten worden gerestitueert ende
erlegt. Voor welke capitale somma en daer op te verlopene interesse den comparant verbind zijn persoon,
gerede en ongerede goederen, geene uitgesondert en stellende daer voor tot een speciaal hipoteecq en
gerigtelijk onderpand sijn eigendoemelijke erve en goed Look in Harke gelegen bestaende in den
navolgende parceelen: 1. huis, hoff en schuire, 2. het Laer groot ongeveer agt mudde lands alodiaal en
tiendvrij, 3. boven in den Harker esch een stuk lands groot ses schepel alodiaal dog tiendbaer, 4. een stuk
lands in voormelden esch groot twee spinds lands het Korte stuk genaamd tiendbaer, 5. een stuk gelegen
als vooren groot drie spind het Kleine stuk genaamd tiendbaer, 6. een stuk gelegen als vooren groot een
mudde lands genaemt het Lange stuk tiendbaer, 7. de koeweide voor het Laar, 8. vijf dagwerk hooyland
gelegen in het Stokkumerbroek tusschen Wiemerink en Hoevink land, 9. vijf dagwerken hooyland gelegen
in de Harker meene aan Roesinks lands. Vervolgens word ingevolge speciael consent van de leenkamer
des Eerwaerden Capittels van het Hoogadelijk Stift Vreden in dato den 24 january 1782 alhier vertoont en
met het vidimus getekent mede voor opgemelde capitael en rente de volgende leenroerige parcelen: 1. een
gaerden bij het huis gelegen, 2. voor op den kamp een mudde lands tiendvrij de Vrije Zijt genaamt, 3. op
den kamp den Gaerden genaamt groot ses schepel lands tiendvrij, 4. midden op den kamp drie stukke
groot drie en een half mudde lands tiendbaer, 5. agter op den kamp twee mudde lands tiendbaer, 6. in den
Harker esch een stuk land het Lange stukke genaamt tusschen Worsink land gelegen groot een mudde
tiendbaer, 7. twee dagwerken hooyland in de Harker meen de Meengs maete genaemt. Alles so en in
diervoegen als hij Wolter Look dese voormelde alodiaele parcelen heeft aangekogt van mevrouw van
Broekhuisen en de leenroerige van den heer burgermr. E.H. Putman. Ten einde de diaconie van Bathum
sig daer aan in cas van misbetalinge ten allen tijde, zo wegens capitael als intresse, kost en schadeloos sal
kunnen en mogen verhalen. Renuntierende den comparant ten dien einde van alle exceptien en privilegien
regtens desen eenigsints contrarierende en in specie die van ongetelden gelde. S.A.L. In waerheids
oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemd dese neffens den comparant eigenhandig getekent en
gesegelt.
Actum Goor den 1 february 1782.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt
dezes dat voor mij en keurnooten als waren proc. B.J. Knape en Derk Meyerink junior persoonlijk
gecompareerd en erschenen is Wolter ter Look, welke bekende en verklaerde wegens opgenoomen en bij
hem te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan den coopman Hendrik
Gerhard Jalink en desselfs huisvrouwe Johanna Cronenberg tot Deventer woonende en erfgenamen,
een capitaele somma groot twee duisent guldens, segge f 2000, ad twintig stuivers het stuk. Welke hij
aanneemt jaerlijks en alle jaren te willen verrenten met drie en een halve gulden van ieder hondert dog
binnen twee maanden nae den verschijnsdag betalende sal als dan kunnen volstaen te betalen met drie
guldens van ieder hondert, waervan het eerste jaer intresse sal verschenen wesen heden over een jaer en zo
vervolgens van jaer tot jaer tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveert is en
blijft mits dat de opsage gedaen worde een half jaer voor den jaerlijksen verschijnsdag. Nae welke
gedaene behoorlijke opsage voorschr. capitael met die als dan ten agteren zijnde interesse op den eerst

daer aan volgenden verschijnsdag in een onverdeelde somma in alhier goeden gangbaren goude of silver
gelde aan handen van de renthefferen of derselver erfgenaemen kost en schadeloos sal moeten worden
gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitaele somma en daerop te verlopene interesse den comparant
verbind zijn persoon, gerede en ongerede goederen, geene uitgesondert en stellende daer voor tot een
speciaal hipoteecq en gerigtelijk onderpand zijn eigendoemmelijke erve en goed Look in Harke
gelegen bestaande in dese navolgende parcelen: 1. huis, hof en schuure, 2. het Laer groot ongeveer agt
mudde lands allodiaal en tiendvrij, 3. boven in den Harker esch een stuk lands groot ses schepel allodiael
dog tiendbaer, 4. een stuk lands in voormelden esch groot twee spints lands het Korte stuk genaamd
tiendbaer, 5. een stuk gelegen als vooren groot drie spint het Kleine stuk genaamd tiendbaer, 6. een stuk
gelegen als vooren groot een mudde lands genaemt het Lange stuk tiendbaer, 7. de koeweide voor het
Laer, 8. vijf dagwerk hooyland gelegen in het Stokkumerbroek tusschen Wiemerink en Hoevinks land, 9.
vijf dagwerk hooyland gelegen in de Harker meene aan Roesinks land, 10. een stuk land groot vijf schepel
genaamt de Haasenkotte in den Harker esch gelegen, schietende met den eenen einde aan het land van
Worsink en met den anderen einde aan het land van de wed. B.H. Seemsmaker, 11. een stuk land de
Kleine Hasenkotte genaemd mede in den Harker esch gelegen tusschen het land van Vorsgesank en
Worsink groot drie schepel. Vervolgens word ingevolge speciael consent van de leenkamer des
Eerwaerden Capittels van het Hoogadelijke Stift Vreeden in dato den 24 jann. 1782 alhier vertoont en met
het vidimus getekent meede voor opgemelde capitaal en rente verset, de volgende leenroerige parcelen: 1.
den gaerden bij het huis gelegen, 2. voor op den kamp een mudde lands tiendvrij de Vrije Zijd genaemt, 3.
op den camp den Gaerden genaamt groot ses schepel lands tiendvrij, 4. midden op den kamp drie stukke
groot drie en een half mudde lands tienbaer, 5. agter op den kamp twee mudde lands tiendbaer, 6. in den
Harker esch een stuk land het Lange stukke genaemd tusschen Worsink land gelegen groot een mudde
tiendbaer, 7. twee dagwerk hooyland in de Harker meen de Meengs mathe genaamd. Alles so en in voegen
als hij Wolter Look dese voormelde alodiale parcelen heeft aangekogt van mevrouw van Broekhuisen en
de leenroerige van den heer burgermr. E.H. Putman. Tein einde de renthefferen of derselver erfgenaamen
zig daer aan in cas van wan of misbetalinge ten allen tijde, zo wegens capitael als intresse, kost en
schadeloos sullen kunnen en mogen verhaelen. Renuntierende den comparant ten dien einde van alle
exceptien en privilegien regtens desen eenigsints contrarierende en in specie die van ongetelden gelde.
S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese neffens den comparant
eigenhandig getekent en gesegeld.
Actum Goor den 2 february 1782.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt
dezes dat voor mij en ceurnooten welke waren Willem Jacob Welmers en Bartus Teeselink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen zijn Hendrikus Gorkink en desselfs huisvrouw Teunisken Ikkink marito
tutore tot Markel woonende. Welke bekennen en verklaeren wegens opgenomen en bij haar comparanten
te danke ontfangen penningen opregt en deugelijk schuldig te wesen aan Esken Wissink Hendrikszoon
en erfgenamen een capitaele somma van een duisent guldens, segge f 1000, ad twintig stuivers het stuk.
Welke zij aannemen jaerlijks en alle jaeren te willen verrenten met drie guldens en tien stuivers van ieder
hondert, edog binnen een vierendeels jaers nae den verschijnsdag betalende zullen als dan kunnen volstaen
te betalen met drie gulden van ieder hondert, waervan het eerste jaer interesse sal verschenen wesen heden
over een jaer en zo vervolgens van jaer tot jaer tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten
wedersijden gereserveert is en blijft mits de opsage daervan gedaen worde een half jaer voor den
jaerlijksen verschijnsdag. Nae welke gedaene behoorlijke opsaege voorschreven capitael met die als dan
ten agteren zijnde interesse op den eerst daer aan volgenden verschijnsdag in een onverdeelde somma in
alhier goeden gangbaeren goude of silver gelde aan handen van den rentheffer of derselver erfgenaamen
kost en schadeloos zal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale somma en daer op te
verlopenen intresse comparanten verbinden hunne persoonen, gerede en ongerede goederen, geene
uitgesondert en stellende daer voor tot een speciaal hipoteek en gerigteljk onderpand haer comparanten
eygendommelijke en toebehorende ses dagwerken hooiland de Bosmathe genaamt gelegen bij het
Keppels tusschen de hooylanden van het Keppels, Kerkenmeyer en Tibbers, 2. een stukjen land groot een

en een half schepel gelegen in den Wiemerink kamp tusschen de landerien van de wed. Derk Hendrik
Gorkink en Derk Hendrik Snel, 3. een stukjen land groot een en een half schepel gelegen in den Markeler
esch tusschen de landerien van Willem Jacob Welmers en het kerkenland de Weele genaamt. Ten einde
den rentheffer of derselver erfgenamen sig daer aen ten allen tijden, zo wegens capitael als interesse, kost
en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuntierende de comparanten ten dien einde van alle
exceptien en privilegien regtens desen eenigsints contrarierende en in specie van ongetelden gelde. S.A.L.
In waerheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese neffens de comparanten eigenhandig
getekent en gesegelt.
Actum Goor den 4 febr. 1782.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt
dezes dat voor mij en keurnooten als waren Gerrit Jan Bekker en Helle Gerrit persoonlijk gecompareerd
en erschenen zijn Gerrit Vorsgesank (Wilbers) en desselfs huisvrouwe Marie Weerds marito tutore,
voorts haer zoon Hendrik Vorsgesank in Harke wonende. Welke samen bekennen en verklaeren wegens
opgenoomen en bij haar comparanten te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te
wesen aan Roelof Paschers nu Nijhuis en desselfs huisvrouw Jenneken Nijhuis in het carspel van
Goor woonende en erfgenamen eene capitaele somma van vier hondert guldens, segge f 400, ad twintig
stuyvers het stuk. Welke zij aannemen jaerlijks te verrenten met drie guldens van ieder hondert, waervan
het eerste jaer intresse sal verschenen wesen den 1 mey 1783 en zo vervolgens van jaer tot jaer tot de
datelijke restitutie en aflosse toe. Die ten wedersijden gereserveerd is en blijft mits de opsaege daer van
gedaen worde een half jaer voor den jaerlijksen verschijnsdag. Nae welke gedane behoorlijke opsaege
voorschr. capitael met die als dan ten agteren zijnde intresse op den eerstkoomenden verschijnsdag in
goeden gangbaren goude of silver gelde in een onverdeelde somma aan handen van de renthefferen of
deselver erfgenamen kost en schadeloos sal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitaele
somma en daerop te verlopene intresse zij comparanten verbinden hunne persoonen, gerede en ongerede
goederen, geene uitgesondert en stellende daer voor tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand
haer comparanten eigen toebehorende drie mudde land in de Bentever tusschen de landerien van de
Scholte en Worse in de buirschap Harke gelegen, nog twee en een half dagwerk hooyland den Bruins
mathe genaemd in het Elsenerbroek gelegen, schietende met den eenen einde aen Philipsborgs kamp en
het anderen einde aan Huiskes mathe. Ten einde den renthefferen of derselver erfgenamen sig daer aan in
cas van wan of misbetalinge ten allen tijde, so wegens capitael als intresse, kost en schadeloos sullen
kunnen en mogen verhaelen. Renuntierende zij comparanten ten dien einde van alle exceptien en
privilegien regtens desen eenigsints contrarierende en in specie die van ongetelden gelde. S.A.L. In
waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese neffens de comparanten eygenhandig
getekent, gehantmerkt en gesegelt.
Actum Harke den 4 feberwari 1782.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt
dezes dat voor mij en ceurnooten welke waren dr. J.H. Jalink en Bartus Teeslink persoonlijk
gecompareerd ende erschenen zijn Gerrit Wassink (te Lintele) en desselfs huisvrouw Aeltjen Wassink
marito tutore in Elsen wonende. Welke verklaren aan (hun zwager en zuster) Jannes Smit en desselfs
huisvrouwe Maria Wassink verkogt te hebben haren geheelen in boedel des huises en vhee bestaande
als volgt: een bruin ruin paerd oud drie jaer, een bruin ruin paard oud ongeveer agt a negen jaer, twee
wagens en een ploeg, een swart bonte koe oud ongeveer agt jaer, een swart bonte koe oud ongeveer vier
jaer, een blauw schimmelde koe oud ongeveer ses jaer en een swart sprevelde koe oud ongeveer ses jaer,
een swart kolde starke oud ongeveer vier jaer, een swarte starke oud drie jaer, een roodbont starken kalf
oud drie vierendeels jaers en een swart kold bolkalf oud seven weken, twee kisten met linnen en wullen,
twee paer bedden met haer toebehoor, een rood kooperen ketel, een geel koperen aker, een hangeklok,
ongeveer vijftien vhijmen so rogge als boekweite op de solder, twee steenen peerde kribben, een aalkarre,
het vlees in de wijmen en agt ymen en dat samen voor een somma van drie hondert en vijftig gulden.
Van welke cooppenningen de comparanten bekennen voldaan en betaelt te wesen. Doende derhalven van

bovengemelde goederen landzedelijke cessie, transport en overdragt aan en ten erflijken profite van de
coperen voormeld. Comparanten haar en hare erfgenaamen daarvan ontervende ende coperen gemeld en
haar erfgenaamen daar weder aanervende bij desen. Met belofte om dese erfkoop, cessie en transport ten
allen tijde te sullen staan wagten en waren voor alle evictie en opspraak als erfkoops regt is. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese nefffens de comparanten eygenhandig
getekent, gehandmerkt en gesegelt.
Actum Goor den 5 february 1782.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt
dezes dat voor mij en ceurnooten welke waren dr. J.H. Jalink en Bartus Teeslynk persoonlijk
gecompareerd ende erschenen zijn Gerrit Wassink (te Lintele) en desselfs huisvrouw Aeltjen Wassink
marito tutore in Elsen wonende. Welke bekenden en verklaerden aan Marten van Dijk en desselfs
huisvrouw Margaretha ter Weele tot Rijssen woonende, verkogt te hebben haer comparanten
toebehoorende drie dagwerken hooyland de Mennekes mathe genaamt gelegen in het Elsenerbroek
tusschen de landerien van Duischen en de Slagen, 2. een half huisken staande aan de Blikken mate in
het Elsenerbroek, 3. twee negende parten van het hooy en bouwland de Rijt, den Hogen Bullener en de
Donders maat genaamt so met Heegeman en Hendrik Mensink omme hooyen aan malkanderen en
tusschen Bulleners, Duischen en Klaas Berents bouw en hooylanden onder Elsen en Enter in desen gerigte
van Kedingen kennelijk gelegen. En dat te samen voor eene somma van agt hondert guldens alsmede het
gewas op het land dat besaayt is en nog in desen jaere betaalt sal worden en dat voor een somma van drie
hondert gulden van welke cooppenningen de comparanten bekennen voldaan en betaelt te wesen. Doende
derhalven van voorschreven vaste goederen en gewassen op den lande landzedelijke cessie, transport en
overdragt aen en ten erffelijken profite van de coperen voornoemt. Comparanten haer en haere
erfgenaamen daervan ontervende en de coperen gemeld en derselver erfgenaamen daer wederom
aanervende bij desen. Met belofte om dese erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te sullen staan
wagten en waren voor alle evictie en opspraak als erfkoops regt is. S.A.L. In waerheids oirconde hebbe ik
verwalter rigter voornoemt dese neffens de comparanten eygenhandig getekend, gehandmerkt en gesegelt.
Actum Goor den 5 febriary 1782.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt
dezes dat voor mij en ceurnoten als waeren J.R. Jalink en Derk Meyerink junior persoonlijk gecompareerd
ende erschenen zijn Gerrit Coelman (Plasman) en desselfs huisvrouw Geertjen Bruil marito tutore.
Welke bekenden en verklaerden aan Jan Meyer en Hendrina van den Boom eheluiden in Elsen
woonende, verkogt te hebben haer eigen toebehoorende plaasjen Coelmans so en als hetselve door
verkoperen word beseten bestaande in de volgende parcelen en goederen als huis en bijgelegen
aengemaakte grond een mudde lands gelegen in den Herker esch tusschen de landen van Mannes Coelman
en Wolter Look groot ongeveer een mudde gesaay, een stuk land gelegen in den Harker esch tusschen de
landen van Immink en Vrijlink het Groote stuk genaamt groot een mudde gesaay, een stukjen land groot
een schepel gelegen tusschen de landen van Look en Worsink, alle tienbaer aan het cappittel Lebuini;
voorts een stukjen groot ses spint tusschen de landen van Bekker en Wiemerink, een hooyland groot twee
dagwerk gelegen in het Markelerbroek tusschen comparant en Bussinks mathe. En dat voor een somma
van f 609, segge ses hondert en negen gulden. Als meede den geheelen inboedel, vhee en saatgewas
voor een somma van f 100, segge een hondert gulden, alles in gevolge coopbrief in dato den 29 jan. 1782
daervan opgerigt. Van welke cooppenningen zo van een als ander sij comparanten bekennen voldaen en
betaelt te wesen; doende derhalven van gemelde vaste goederen, als mede van den geheelen inboedel,
vhee en saatgewasen in optima juris forma landcedelijke cessie, transport en overdragt aan en ten
erffelijken profite van de koperen Jan Meyer en desselfs huisvrouw Hendrina van den Boom voornoemt.
Comparanten haer en haere erfgenamen daervan ontervende en de coperen gemeld en derselver
erfgenaemen daer wederom aenervende bij desen. Met belofte om dese erfkoop, cessie en transport ten
allen tijde te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraak als erfkoops regt is. S.A.L. In
waerheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd dese neffens de heer proc. J.B. Auffemorth als zijnde door

comparanten in judicio versogt en gequalificeert om voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en
gesegelt.
Actum Goor den 7 february 1782.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt
dezes dat voor mij en assessoren als waaren dr. Wilhelm Jalink en Willem Hulsken persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Wolter ter Look (Oldenhof) welke verklaarde aan Gerrit Vorsgezank
(Wilbers) en desselfs huisvrouw Maria Weerts in Harke wonende, verkogt te hebben twee stukken
bouwland groot ongeveer vijf schepel gezaay de Bentevert genaamd gelegen in den Harker esch tusschen
Worsink, Scholte en Wiemerink land met den eenen einde aan Huiskes kamp en met den anderen einde
aan den dwarsweg, waarvan het eene stukke liggende aan Huiskes kamp tiendvrij is tot aan Wiemerink
land, daar den twintigsten garst uitgaat en het andere tiendbaar en dat voor eene summa van een honderd
vijf en negentig guldens vrij geld. Van welke cooppenningen den comparant bekend voldaan en betaald
zijnde, zo dat den zelven van voorschreven beide stukken lands mits dezen landzedelijke cessie, transport
en overdragt aan en ten erflijken profite van de coperen Gerrit Vorsgezank en desselfs huisvrouw Maria
Weerts voornoemd. Comparanten hem en zijne erfgenamen daarvan ontervende ende de coperen
voornoemd en derselver erfgenamen daar weder aanervende bij dezen. Met belofte om deze erfkoop,
cessie en transport ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als
erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik interim rigter voornoemd deze neffens den
comparant getekend en gezegeld.
Actum Goor den 14 february 1782.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt
dezes dat voor mij en assessoren als waaren dr. Wilhelm Jalink en Willem Hulsken persoonlijk
gecompareerd ende erschenen is Wolter ter Look (Oldenhof) welke verklaarde aan Gerrit Hellemans
(Heinhuis) en desselfs huisvrouw Jenneken Hellemans (Vrielink) in Harke wonende verkogt te hebben
een stuk bouwland groot ongeveer vijf schepel gezaay den Bentevert genaamd in den Harker esch gelegen
tusschen de landerien van de Bekker en Vorsgezank, schietende met den eenen einde aan Wiemerink
kamp en met den anderen einde aan den dwarsweg, zijnde tiendbaar en dat voor eene summa van een
honderd vijf en negentig gulden vrij geld. Van welke cooppenningen den comparant bekend voldaan en
betaald te wezen, doende derhalven van voorschreven stuk lands landcedelijke cessie, transport en
overdragt aan en ten erflijken profite van de coperen Gerrit Helleman en desselfs huisvrouw Jenneken
Helleman voornoemd. Comparant hem en zijne erfgenamen daarvan ontervende ende den koperen gemeld
en derzelver erfgenamen daar wederom aanervende bij dezen. Met belofte om deze erfkoop, cessie en
transport ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie en opspraak als erfkoops regt is.
S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik interim rigter voornoemd deze neffens den comparant eigenhandig
getekend en gezegeld.
Actum Goor den 14 february 1782.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt
dezes dat voor mij en keurnoten als waaren Willem ten Zijthoff en Gerradus ten Zijthoff persoonlijk
gecompareerd ende erschenen zijn Gerrit Helleman en desselfs huisvrouw Jenneken Helleman marito
tutore in Harke wonende. Welke bekennen en verklaaren wegens opgenomen en bij haar comparanten te
danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weezen aan Antony ter Weele en desselfs
huisvrouw Janna Getruid ter Horst tot Rijssen wonende en erfgenamen eene capitale summa van twee
honderd gulden, segge f 200, ad twintig stuivers het stuk. Welke zij aannemen jaarlijks en alle jaaren te
verrenten met drie gulden van ieder honderd waarvan het eerste jaar interesse zal verschenen wezen op
Allerheiligen 1782 en zo vervolgens van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe. Die ten
wederzijden gereserveerd is en blijft mits de geene gedaan word een half jaar voor den jaarlijksen
verschijnsdag. Na welke gedane behoorlijke opzage voorschreven capitaal met die als dan ten agteren
zijnde interessen op den eerst daar aan volgenden verschijnsdag in een onverdeelde summa in alhier

goeden gangbaren goude of silver gelde aan handen van de renthefferen of derzelver erfgenamen kost en
schadeloos zal moeten worden gerestitueerd ende erlegd. Voor welke capitale summa en daarop te
verlopene interesse comparanten verbinden hunne personen, gerede en ongerede goederen, geene
uitgezonderd en stellende daarvoor tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand haar
comparanten eigendoemelijke huis en gaarden gelegen in Harke tussen Veld Jan en den Swartendijk;
als mede een stuk bouwland groot ongeveer vijf schepel gezaay den Bentevert genaamd in den Harker
esch gelegen tussen de landen van de Bekker en Vorsgezank, schietende met den eenen einde aan
Wiemerink kamp en met den anderen einde aan den dwarsweg, zijnde tiendbaar. Ten einde de
renthefferen of derzelver erfgenamen zig daar aan in cas van misbetalinge, zoo wegens capitaal als
interesse, ten allen tijde 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 waarheids oirconde hebbe ik interim rigter voornoemd deze
neffens den coopman Hendrik ten Cate Jasperzn. als zijnde door comparanten in judicio gequalificeerd om
voor haar te tekenen en te zegelen, getekend en gezegeld.
Actum Goor den 15 february 1782.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid interim Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt
dezes dat voor mij en keurnoten als waaren Wolter Broese en Gerrrit Meyerink gecompareerd ende
erschenen zijn Gerrit Meengs en desselfs huisvrouw Jenneken Gelkink marito tutore. Welke bekennen
en verklaaren aan Berend ten Zijthoff en desselfs huisvrouw in Goor wonende verkogt te hebben de
Rijtgaarden groot ongeveer drie schepel gezaay, vrij en allodiaal, met zijn regt en geregtigheden,
speciaal met het regt van uitdrift en whare zo als van oudsher daarop gelegen heeft en zij comparanten
hebben aangeerft van haar suster Willeken Meengs wed. Harmen Montenij onder Marculo gelegen en dat
voor eene summa van twee honderd vier en twintig gulden. Van welke cooppenningen de comparanten
bekennen voldaan en betaald te wezen. Doende derhalven van gemelde Rijtgaarden landcedelijke cessie,
transport en overdragt aan en ten erflijken profite van de coperen voornoemd. Comparanten haar en hunne
erfgenamen daarvan ontervende en de coperen gemeld en haare erfgenamen daar wederom aanervende bij
dezen. Met belofte om deze erfkoop, cessie en transport ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren
voor alle evictie en opspraak als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik interim rigter
voornoemd deze neffens de comparanten eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Goor den 4 maart 1782.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid interim Rigter van Kedingen doe condt en certificere cragt
dezes dat voor mij en keurnoten als waaren Hendrik ten Cate en Hendrik van Calcar gecompareerd ende
erschenen zijn Berend ten Zijthoff en desselfs huisvrouw Johanna ter Weele marito tutore. Welke
bekennen en verklaren aan Arend Drieses nu Boman en desselfs huisvrouw Gerritjen Hutte of
Hutteman onder Marculo wonende verkogt te hebben den Rijtgaarden groot ongeveer drie schepel
gezaay, vrij en allodiaal, met zijn regt en geregtigheden, speciaal met het regt van uitdrift en whaare zoo
als van oudsher daarop gelegen heeft en door comparanten van Gerrit Meengs is aangekogt en op heden
aan haar is overgedragen onder Marculo gelegen en dat voor eene summa van drie honderd gulden. Van
welke cooppenningen den comparanten bekennen voldaan en betaald te zijn. Doende derhalven van
gemelde Rijtgaarden landcedelijke cessie, transport en overdragt aan en ten erfelijken profite van de
coperen voornoemd. Comparanten haar en hunne erfgenamen daarvan ontervende en de coperen gemeld
en haare erfgenamen daar wederom aanervende bij dezen. Met belofte om deze erfkoop, cessie en
transport ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie en opspraak als erfkoops regt is.
S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik interim rigter voornoemd deze neffens de comparanten
eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Goor den 4 maart 1782.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheyd gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren welke waaren Jan Hendrik Rouwenhorst en Jan

ter Welle persoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Jannes Eppink en desselfs huisvrouw Maria
Teunissen tutore marito. Doende kragt deses na ontfangst van den laatsten met den eersten coopspenning
ter summa van ses hondert caroly guldens ad 20 stuivers het stuk landcedelijke cessie, transport en
overdragt en overgave van een hooyland de Scholtmate genaamt gelegen onder Markelo tussen de
hooylanden van Stroek en Knol aan en ten erfelijken profijte van Egbert Klein Landewer en Fenneken
Struikes tutore marito ingevolge coopbrief in dato den 6 januarius 1781. Zij comparanten haar en haare
erfgenamen bij desen daarvan ontervende en de kopers met de zijnen in haare plaats daar weder
aanervende. Met belofte om dese erfkoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijde te zullen
staan wagten en waaren voor alle evictie op aanspraak en namaning als erfkoops regt is. S.A.L. In
waarheids oirconde hebbe ik gesubstitueerde verwalter rigter voornoemt dese neffens comparanten
eigenhandig getekent, gehandmerkt en gezegeld.
Actum Goor den 28 maart 1782.
(Egbert en Fenneken lenen hier voor f 700 van Hendrik Stroek).
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid interim Rigter van Kedingen doe condt en certificere kragt
dezes dat voor mij en keurnoten als waaren Jan Roelof Jalink en Albert Jan van Eerden persoonlijk
gecompareert ende erscheenen zijn mr. J.W. Jalink gesubstitueerde volmagtiger van Georg van
Heckhuisen en Berend Mentink als volmagtigers van Arend ter Plegt en vrouw Catrina Margrita Maria
Anna Mentink, als mede van Johannes Hermannus en Martinus Mentink, luid volmagt op den comparant
voor het landgerigte van Kedingen in dato den 21 july 1781 debite gepasseerd, gezien, gelezen en van
waarden erkent en ten prothocolle van transporten deses gerigts geregistreert; voorts Margaretha Mentink
wed. van wijlen Jan van Heek in desen geadsisteert met Jan ter Welle als mombaar en Wessel Boreas en
Hendrik Borcharts als curatoren van Maria Catharina Collet om de absentie van haren eheman Arnoldus
Mentink ingevolge verkregen appoinctement van den heer landdroste van Twente in dato den 23 juny
1781 bij mij gesien, gelesen en ten prothocolle van transporten deses gerigts geregistreert. Alle te zamen
erfgenamen ab intestato van wijlen Jan Mentink. Voorts zijn mede gecompareerd Albert van Surel en
desselfs huisvrouw Johanna Mentink marito tutore als erfgenamen ab intestato van hunne overleden
moeder Margaretha Smeekens waarop de nalatenschap van wijlen Christina Mentink reeds gedevolveerd
ende gevallen was; en eindelijk proc. J.B. Auffemorth als gevolmagtigde van dominus Gerhardus van
Heiningen en vrouw Maria de Steeger als ook van den coopman Cornelis van Dulken, de laatsgenoemde
als erfgenamen ab intestato van wijlen Roelant van Leuven. Van welke nalatenschap Christina Mentink in
huwelijk hebbende gehad gemelde R. van Leuven bestierster en boedelhoudster is geweest luid volmagt
door den eerstgenoemden op den 14 november 1780 voor burgermeesteren en regeerders der stad
Amsterdam en door den laatstgenoemden op den 23 october 1780 voor schout en schepenen des gerigts de
Bommeler de waard annex de stad Utrecht op den comparant debite gepasseert, bij mij gezien, gelezen en
van waarden erkend en ten prothocolle van transporten deses gerigts geregistreert. Welke alle te zamen in
voorschreven zijn qualiteiten bekennen ende verklaren aan hunne mede erfgenamen Berend Mentink
en vrouw Geertruid Sligtenhorst op den 16 augusti 1781 in een vasten en onwederregtelijken erfkoop
verkogt te hebben een vierde part van het Stoevelaar of zogenaamden Hiddinks, Lovelinks en
Wigmans broeken onder Markelo gelegen en dat voor eene summa van een duisend seeven hondert
sestig gulden en tien stuivers, segge f 1760-10, zijnde guldens van 21 stuivers en een oortjen het stuk.
Oversulx de comparanten zelfs als ook die in haar voorschreven qualiteit niet alleen wegens die
gelibeleerde coopenningen ten vollen quiteeren maar ook gemelde verkogte vierde part van het Stoevelaar
of zoogenaamde Hiddinks of Lovelinks en Wigmans broeken in optima juris forma cederen, transporteren
en overdragen, zulx doende in en mits desen, aan de coperen Berend Mentink en desselfs huisvrouw
Geertruid Sligtenhorst voornoemd. Comparanten haar zelfs en die in haar voorschreven qualiteiten haare
principalen en principalinnen en erfgenamen daarvan ontervende en de coperen gemeld en haare
erfgenamen daar wederom aanervende bij desen. Met belofte om dese erfkoop, cessie en transport ten
allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie en opspraak als erfkoops regt is. S.A.L. In
waarheids oirconde hebbe ik interim rigter voornoemd dese neffens de comparanten eigenhandig getekent
en gezegeld.

Actum Goor den 7 maart 1782.
Ik Hendrik Jalink wegens Hoger Overigheid interim Rigter van Kedingen doe condt en certificere kragt
dezes dat voor mij en keurnoten als waaren Gerrit Derksen de Wilde en Albert Jan van Eerden persoonlijk
gecompareert ende erscheenen zijn Gerrit Lodeweges en desselfs huisvrouw Hendrina Wessels marito
tutore tot Marculo wonende. Welke bekennen en verklaren wegens opgenomene en bij haar comparanten
te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Christina te Lintelo weduwe
van Hermannus Dokhoorn en Gerrit Stokkentreef tot Marculo wonende en haar beider erfgenamen
eene capitale summa groot vier hondert en vijftig, segge f 450, ad twintig stuivers het stuk. Welke zij
jaarlijks willen verrenten met drie gulden van ieder hondert waarvan het eerste jaar interesse zal
verschenen weesen den 26 augusti 1782 en zo vervolgens van jaar tot jaar tot de dadeijke restitutie en
aflosse toe. Die ten wederzijden gereserveerd is en blijft mits dese gedaan worde en geschiede een half
jaar voor den jaarlijksen verschijnsdag. Na welke gedane restitutie van voorschreven capitaal met die als
dan ten agteren zijnde interesse op den eerst daar aan volgenden verschijnsdag in een onverdeelde summa
in alhier goeden gangbaaren goude of zilver gelde aan handen van den renthefferen of derzelver
erfgenamen kost en schadeloos zal moeten worden gerestitueert ende erlegt. Voor welke capitale summa
en daarop te verlopene interesse comparanten verbinden hunne personen, gerede en ongerede goederen,
geene uitgesondert en stellende daar voor tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpandt haar
comparanten eigendommelijke stuk land het Nije land genaamd groot drie schepel leggende aan de
Potbeeke bij den Nieuwen Pot, 2. drie schepel land den Roosen kamp genaamt leggende met de eene
zijde aan Hendrikus Gorkink en met de andere zijde aan Berend Stoevebeld zijn land, 3. huis en gaarden
leggende tussen Wannink en Ebbers in Beusbergen. Welke parcelen alle onder Beusbergen in deses
gerigts kennelijk gelegen zijn. Ten einde de renthefferen of derselver erfgenamen haar daar aan ten allen
tijde, zo wegens capitaal als interesse, kost en schadeloos zullen kunnen en moeten verhalen.
Renuncierende ten dien einde zij comparanten van alle exceptien en privilegien regtens desen eenigsints
contrarierende en in specie die van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik interim rigter
voornoemt dese neffens de comparanten eigenhandig getekent, gehandmerkt en gezegeld.
Actum Goor den 8 maart 1782.
Ik Antony Berends J.U.Dr. (=doktor in de beide rechten) en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter
van Kedingen doe cond en certificeere kragt deses dat voor mij en assessoren burgmr. Hendrik Borcharts
en Cornelis Soeters persoonlijk gecompareert en erschenen zijn Arend Snijders en desselfs huisvrouw
Roeltjen Kloeken tutore marito. Verklarende verkogt te hebben, sulx alnog doende bij desen, twee
stukken lands van het plaatsjen Kloeken genaamt den Kranenbree en den Beld ieder ongeveer een
mudde land gesay met derselver lusten en lasten liggende onder Markel. Het eerste tussen het land van
Lonink en Nijenhuis en andere tussen het land van Jan Pleisir en Roessink voor eene somma van
penningen. Haar comparanten den eersten met den laatsten ten genoegen voldaan en betaalt, daarvan mits
desen quiteerende en wel aan deselver stiefvader Hendrik Landewers. Wien ten genoege zij
comparanten bij desen in optima juris forma cedeeren, transporteeren en overdragen van twee stukken
lands met derselver lusten en lasten, regt en geregtigheden van dien en zoo als in hunne bekende bepalinge
gelegen zijn aan en ten erfelijken profite van hunnen stiefvader Hendrik Landewers voornoemd.
Denselven en sijne erfgenamen daarvan aanervende en hun comparanten en hunne erfgenamen daarvan
ontervende. Met belofte van desen koop, cessie, transport en overdragt voor alle evictie en opsprake te
zullen caveeren als regtens is. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens den
eerstgenoemden comparant voor hem zelfs en voor soo verre nodig voor sijn vrouw voornoemd en daartoe
versogt zijnde eigenhandig getekent en gezegeld.
Actum Goor den 11 april 1782.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren welke waaren dr. J.H. Jalink en proc. G.D. van
Ingels erscheenen zijn Lambert ten Bos en Hendrina van de Haar eheluiden tutore marito en

verklaarden wegens verschulde huur van het bij haar bewoonde plaatsjen den Kooy en een akkerlandt
tot op den 1 may 1782 na versoek van hetgeen zij comparanten daarop hebben verdient aan haar landheer
den Hoogwelgeb. Gestr. heer D. Baron Bentink tot Diepenheim Landdrost van Vollenhove opregt en
deugdelijk schuldig te zijn een summa van vier hondert en dertig gl en thien stuiver. Welke zij
comparanten beloven jaarlijks op 1 may met drie percent te zullen verrenten en zulks tot de finale aflosse
toe welke alle jaaren op de verschijnsdag zal mogen en moeten geschieden wanneer de opsage daartoe
drie maanden te voren zal zijn gedaan. Verbinden zij comparanten voor de nakoming deses niet alleen
haar persoonen en goederen in het generaal maar stellende nog daar en boven tot een speciaal hypotheecq
en onderpand haar eigendoemelijke landt den Kooykers kamp genaamt gelegen in de boerschap
Stockum gerigt van Kedingen ten einde de heer rentheffer daar aan ten allen tijden in alle hunne schade
kost en schadeloos zal konnen verhalen. In waarheids oirconde hebbe ik gesubst. verwalter rigter
voornoemt dese neffens de comparanten getekent en gezegeld.
Actum Goor den 20 april 1782.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren welke waaren Wessel Bruins en Hendrik
Fruink, thans wonende op het Barlo, gecompareerd ende erschenen zijn Harmanus Weyschede en
desselfs huisvrouw Gerhardina van Assen marito tutore. Bekenden ende verklaarden wegens bij haar ter
leen ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Sophia Altena eene capitale
summa groot vier hondert guldens ad 20 st het stuk. Van welke genoemde capitaal op den 18 juny 1771
reeds ontfangen waar eene summa groot twee hondert guldens, welke door de eerste comparant en zijn
vrouw Gerhardina van Assen, als toen weduwe zijnde van wijlen Gerrit Weerman waarvan een
handschrift is gepasseert, welk handschrift door desen word te niete gedaan. Belooven zij comparanten
bovengenoemd capitaal jaarlyx en alle jaaren te zullen verrenten met drie guldens van ieder hondert en
zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de effective aflosse toe. Die ten allen tijden zal kunnen en moeten
geschieden wanneer de opsage, die ten wedersijden gereserveert blijft, een half jaar voor den
verschijnsdag, waarvan de eerste zal moeten op den 25 april 1783 aanstaande, behoorlijk zal zijn gedaan.
Voor welk capitaal en die daarop te verlopene interesse de comparanten hunnen behalvensware persoonen
verbinden en zij tot een speciaal hypotheecq en onderpand haar eigendoemelijke plaatsjen het Reintjes
genaamt gelegen in Harke onder desen weledele gerigte gehoorende en zoo als thans bemeyert word
door Albert Reintjes (Stokkinkreef). Ten einde de renthefferse of derselver erfgenamen zig daar aan in cas
van misbetalinge, zoo wegens capitaal als interesse, ten allen tijden kost en schadeloos zullen kunnen en
mogen verhalen. Renuncierende zij comparanten ten dien einde van alle exceptien en privilegien regtens
dese eenigsints contrarierende en in specie die van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe
ik gesubstitueerde verwalter rigter voornoemd dese neffens de comparanten eigenhandig getekent een
gezegeld.
Actum Goor den 25 april 1782.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren welke waaren J.R. Jalink en D. Jalink
persoonlijk gecompareerd ende erschenen zijn Hendrik Schreurs (Spekenbrink) in Stokkum en desselfs
huisvrouw Mechtelt Schreurs tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens bij haar ter leen
ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Derk Arensen binnen Goor eene
summa groot een hondert en vijftig gulden, dito f 150, ad 20 stuiver het stuk. Van welke zij
comparanten jaarlijks en alle jaaren willen verrenten tegens drie guldens en 10 st. van ider hondert, dog
wanneer zij comparanten de intresse quamen te voldoen binnen ses weeken na den verschijnsdag dat zij
als dan zullen kunnen volstaan met drie guldens van ieder hondert, waarvan het eerste jaar intresse zal
verscheenen weesen als heden over een jaar en zo vervolgens van jaar tot jaar tot de effective aflosse en
wederom gave toe. Die ten wederzijden gereserveert is en blijft mits de opsage geschiede een half jaar
voor den verschijnsdag. Na welke gedane behoorlijke opsage voorschreven capitaal met die als dan ten
agteren zijnde intresse op den eerst daar aan volgenden verschijnsdag in eenen onverdeelde somma in

alhier goeden gangbaren goude of zilveren gelde aan handen van den rentheffer of erfgenamen kost en
schadeloos zal moeten worden gerestitueert en erlegt. Voor welke capitale summa en daarop te verlopenen
intresse zij comparanten verbinden hunne persoonen en goederen geen uitgesondert en stellende daar voor
tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand haar eigendoemelijke huis en ses schepel land
den Schreur genaamt gelegen in Stokkum. Ten einde de rentheffer of derselver erfgenamen zig daar aan
in cas van onvermoedelijke misbetalinge ten allen tijden zullen kunnen en mogen verhalen. Onder
renunciatie eenigsints contrarierende en in het bijsonder van die van niet getelden gelde. In kennisse der
waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd benevens Harmanus Jalink als hiertoe door de comparanten
selfs niet kunnende schrijven nog zegel gebruikende, behoorlijk versogt en gequalificeert zijnde voor haar
te tekenen en te zegelen, getekent en gezegeld.
Actum Goor den 1 mey 1782.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren proc. G.D. van Ingels en Cornelis Soeters
erschenen zijn Gerrit Wilmsen in Elsen woonende en desselfs huisvrouw Hendrika Wilmsen
(Senkeldam) tutore marito. Welke bekenden en verklaarden wegens opgenomen en bij haar in goeden
gangbare gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Jan ten Tije en derselver
huisvrouw Arnoldina Altena een capitaale summa groot neegen hondert guldens ad 20 st het stuk.
Welke penningen zij comparanten belooven jaarlijks en alle jaaren te verrenten met drie gelijke guldens
van ieder hondert waarvan den eersten verschijnsdag zal vallen als heeden over een jaar en alzo
continueeren van jaar tot jaar tot de effective aflosse toe. Die aan wederzijden zal vrij staan mits dat de
denunciatie een half jaar voor den verschijnsdag zal moeten geschieden. In val het mogte gebeuren dat de
rentgeveren binnen de ses weken na den verschijnsdag de intresse niet kwamen te voldoen, zullen als dan
gehouden en verpligt zijn te betalen drie gulden en vijf stuivers van ieder hondert en als dan in goeden en
alhier gangbaren gelde aan de renthefferen of regt verkregen hebbende met de daar op verscheenene
intresse zal moeten worden gerestitueert en voldaan. Voor welk capitaal en daar op te verlopene intressen
zij comparanten verbinden hunne personen en goederen en tot een speciaal hypotheecq en onderpand
stellen haar eigendommelijke plaatse Wilmsen genaamt in Elsen gelegen met zijn hooge en lage
landerien. Ten einde de renthefferen of regt verkregende sig daar aan in cas van wanbetalinge ten allen
tijde zullen kunnen en mogen verhalen en schadeloos stellen. Onder renunciatie van alle exceptien desen
eenigsints contrarierende en in het bijsonder van die van niet getelden gelde. In kennisse der waarheid
hebbe ik gesubst. verw. rigter voornoemt dese neffens C. Soeters, als hiertoe door comparanten in judicio
versogt vermits schrijven onervaren en geen zegel gebruikende versogt voor haar te tekenen en te zegelen,
getekent en gezegeld.
Actum Goor den 3 may 1782.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren Jan ter Welle en Cornelis Soeters erschenen
zijn Berend Wilbers (Daalwijk) en Jenne Wilbers (Beckers) tutore marito in de boerschap Harke
woonagtig. Welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en bij haar in goeden gangbaren gelde
ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Jan ten Tije en desselfs huisvrouw
Arnoldina Altena eene capitale summa groot een duisend gulden ad 20 st het stuk. Welke penningen zij
comparanten beloven jaarlyx en alle jaaren te zullen en willen verrenten met drie gelijke guldens van ieder
hondert. Waarvan den eersten verschijnsdag zal vallen als heden over een jaar en alzo continueeren van
jaar tot jaar tot de effective aflosse toe. Die ten wedersijden zal vrij staan mits dat de denunciatie een half
jaar voor den verschijnsdag zal moeten geschieden. Inval het mogte gebeuren dat de rentgeveren binnen
de ses weken na den verschijnsdag de intresse niet kunnen voldoen zullen als dan gehouden en verpligt
zijn te betalen drie guldens en vijf stuivers van ieder hondert en als dan in goeden en alhier gangbaren
gelde aan de renthefferen of regt verkregen hebbende met die daarop verschenen intresse zal moeten
worden gerestitueert en voldaan. Voor welk capitaal en daarop te verlopene intresse zij comparanten
boven en behalven haare personen en goederen tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellen haar

eigendommelijke plaats Wilbers genaamt met zijn onderhorige landerien in Harke gelegen en thans
door comparanten bewoond wordende. Ten einde de renthefferen of regt verkregende daar dan in cas van
wanbetalinge ten allen tijden zullen kunnen en mogen verhalen en schadeloos stellen. Onder renunciatie
van alle exceptien desen eenigsints contrarierende en in het bijzonder van die van niet getelden gelde. In
kennisse der waarheid heb ik gesubstitueerde verwalter rigter voornoemt dese neffens C. Soeters, als
hiertoe door comparanten in judicio versogt vermits schrijven onervaren en geen zegel gebruikende,
versogt voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gezegeld.
Actum Goor den 3 mey 1782.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren Jan Hendrik Rouwenhorst en Jan ter Welle
gecompareert en erscheenen is Wolter ter Loock (Oldenhof) uit de boerschap Harke. Verklarende
verkogt te hebben, zulx doende bij deezen, aan Jan Poelink en desselfs huisvrouw Aaltje Weerdes zijne
twee eigendommelijke stuk bouwland gelegen in den Harker esch, het eene genaamt de Steenbree groot
ongeveer een half mudde gesaay tiendvrij gelegen tussen Worsink en Harmen Huiskes landt en het andere
genaamd het Stukke agter Immink groot ongeveer een half mudde gezaay tiendbaar gelegen tusschen
Vinkers en [Komders] landt en dan nog een schoft dagwerk hooylandt de Peeffe genaamt gelegen in de
Harker meen. Zijnde dan deese percelen vrij zonder eenig beswaar van uitgangen, mits dat de coper zal
opnemen in verpondinge en contributie eenen gulden en twaalf stuivers en dat voor eene summa van
twee hondert en vijftig gulden ad 20 st het stuk. Alles in gevolge coopbrief daarvan opgerigt op den 15
october 1781 en hem comparant ten vollen voldaan en derhalven quiteren. Doende vervolgens den
comparant voornoemd bij desen van gemelde coop met alle derselver regt en geregtigheden in optima juris
forma landzedelijke cessie en overdragt aan en ten profijte van gemelde coperen en derselver erven. Hem
comparant en zijne erfgenaamen daarvan ontervende en de coperen en de haare daar weder aanervende.
Met belofte hetzelve te sullen staan wagten en waaren voor alle evictie en opspraak onder verband als na
regten. In kennisse der waarheid hebbe ik gesubstitueerde verwalter rigter voornoemd dese neffens den
comparant eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Goor den 4 mey 1782.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren Jan Roelof Jalink en Marten Oelen erscheenen
is Jenneken Kooymans geassisteert met Jan Hendrik Rouwenhorst als haaren versogten en in judicio
toegelaten momber. Welke bekende en verklaarde wegens opgenomen en bij haar in goeden gangbaaren
gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Margaretha Mentink weduwe
van wijlen Jan van Heek, eene capitale summa groot ses hondert caroly guldens ad 20 st het stuk.
Deze f 600 welke penningen zij comparante belooft jaarlyx en alle jaaren te zullen en willen verrenten met
drie gelijke guldens van ieder hondert. Van welke genoemde capitaal drie hondert gulden zullen
verschenen zijn op den 19 julius 1782 en de overige drie hondert gulden zullen verscheenen zijn op den
6 mey 1783. Welk laastgenoemde f 300 zij comparante belooft te verrenten tegens 3 gl en 5 st van ieder
hondert en also continueeren tot de effectieve aflosse toe. Die aan wederzijde zal vrij staan mits dat de
denunciatie een half jaar voor den verschijnsdag zal moeten geschieden en als dan in hier goeden
gangbaren gelde aan de renthefferse of regt verkregen hebbende met de daarop verlopene intresse zal
moeten worden gerestitueerd en voldaan. Voor welk capitaal en die daarop te verlopen intresse zij
comparante onder adsistentie als voren behalven haar persoon en goederen tot een speciaal hypotheecq en
onderpand stelt haar eigendommelijke plaats het Kooymans genaamt met huis en landerien en
gaarden gelegen in Harke. Ten einde de renthefferse of regt verkrijgende zig daar aan in cas van
onvermoede wanbetalinge ten allen tijden zullen kunnen en moogen verhalen en schadeloos stellen. Onder
renunciatie van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende en in specie van die van niet getelden
gelde. In kennisse der waarheid hebbe ik gesubstitueerde verwalter rigter voornoemd dese neffens
comparante onder adsistentie als voren en haar momber getekent en gezegeld.
Actum Goor den 11 mey 1782.

Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren Gerrit Keusenkamp en Jan Hendrik
Rouwenhorst erscheenen zijn Gerrit Jan Bekkers en Janna Tijmans tutore marito. Bekenden en
verklaarden wegens opgenomen en bij haar in goeden gangbaren gelde ontfangen penningen opregt en
deugdelijk schuldig te zijn aan Benjamin Sprakel en Berendina Hendrika Swierink tutore marito een
capitale summa groot vier hondert caroly guldens ad 20 st het stuk. Deze f 400 welke penningen zij
comparanten beloven jaarlyx en alle jaaren te zullen en willen verrenten met en tegens drie guldens en tien
stuivers van ieder hondert, dog niet later dan ses weeken na den verschijnsdag betalende, zullen zij
rentgeveren kunnen volstaan met drie gulden en vijf stuivers van ieder hondert. Waarvan de eerste
verschijnsdag zal vervallen heeden over een jaar en zulx van jaar tot jaar tot de effective aflosse en
restitutie. Zullen zij den renthefferen verpligt en gehouden zijn om het zelve capitaal eenen tijdt van ses
jaaren onder de comparanten laten staan. Waarvan de denunciatie een vierdel jaar voor de expiratie van de
ses jarige verschijnsdag aan weerzijden zal kunnen en mogen geschieden en als dan in alhier goeden
gangbaren gelde het capitaal met de verlopen intresse te restitueren en weerom te geven. Voor welke
capitaal en daarop te verlopene intresse zij comparanten verbinden hunne personen en goederen en tot een
speciaal hypotheecq en onderpand daar voor stellen het plaatsjen Stoevelmans met den camp landt en
het hooylandt zo en in diervoegen als zij comparanten hetzelve op den 6 mey 1779 van wijlen Aaltjen
Stoevelman hebben aangekogt. Ten einde zij renthefferen of erven bij onverhoopte wan of misbetalinge
zig hier aan ten allen tijden, zoo wegens capitaal als verschuldigde intressen, kost en schadeloos zullen
kunnen en mogen verhalen. Renuncierende zij comparanten ten dien einde van alle exceptien deese
eenigsints contrarierende en in specie van die van niet getelden gelde. In waarheids oirconde hebbe ik
gesubstitueerde verw. rigter voornoemt dese neffens Gerrit Keusenkamp, als daartoe door comparanten
versogt vermits deselve schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende voor haar te tekenen en te
zegelen, getekent en gezegeld.
Actum Goor den 14 mey 1782.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren dr. J.H. Jalink en Jannes ter Meermer
erscheenen is Gerrit Volkerink (Kerkemeyer) doende na ontfangst van den laatste met den eersten
cooppenning ter summa van drie hondert en vijftig guldens landcedelijke cessie, transport en overdragt
en overgave aan en ten erfelijken profijte van zijn zoon Teunis Volkerink en vrouw Aaltjen
Lammertink tutore marito en erven van een stukke bouwland den Breunakker genaamt in den Noord
esch tussen Volkerink en Snel haare landerien. De comparanten zig en zijne erfgenamen daarvan
ontervende en hem Gerrit Volkerink en vrouw Aaltjen Lammertink en haar erfgenamen 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 gesubstitueerde verw. rigter voornoemt dese neffens comparant eigenhandig
getekent en gezegeld.
Actum Goor den 27 mey 1782.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren Jan ter Welle en Jan Rouwenhorst erscheenen is
Wolter ter Loock. Verklarende ingevolge coopbrief den 20 october 1781 daarvan opgerigt verkogt te
hebben, zulx al nog doende bij deesen, een seker stukke bouwland den Schrijbelt genaamt ongeveer
een mudde land gelegen op den kamp tusschen Kampers en Dalker land met het eene einde aan den veld
en met het andere einde aan den weg, zijnde tiendbaar en zulx met zijn regt en geregtigheeden, lusten en
lasten. Doende jaarlyx in verpondingen en contributie eenen gulden en 12 st. en in het besaay na quota 2
gl en dat voor een summa van hondert en vijftig gulden, segge f 150 en wel aan Gerrit en Anna
Slagman ehelieden. Welke cooppenningen aan den comparant ten vollen zijn voldaan en waarvoor
quiteren bij deesen. Doende hij comparant vervolgens in optima juris forma van voornoemde stuk land bij

desen landzedelijke cessie en overdragt aan en ten erflijken profijte van de coperen voornoemd en zijn
erfgenamen en hem ontervende en de coperen met de sijne daar weder aanervende. Met belofte dese
verkoop voor alle evictie op en aanspraak te zullen wagten en wharen als na regte en onder renunciatie
van alle exceptien hier tegens strijdende. In oirconde der waarheid hebbe ik gesubstitueerde verw. rigter
voornoemd dese neffens den comparant eigenhandig getekent en gezegeld.
Actum Goor den 3 juny 1782.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren Arnoldus Rouwenhorst en Jan Hendrik
Rouwenhorst erscheenen zijn Jenneken Gelkink weduwe Gerrit Meengs voor haar zelven en als wettige
voogdesse over haaren minderjarige kinderen met namen Derk, Maria, Hermina en Swier Meengs;
voorts Geertjen Meengs meerderjarig dogter van Gerrit Meengs en Jenneken Gelkink voormeldt. De
eerste comparante voor haar zelven en voormelde qualiteit geadsisteert met J.R. Jalink en de laatste voor
haar zelven geadsisteert met proc. J.B. Auffemorth als haren verkoren et ad hune actum toegelaten
mombaar. Verklarende zij eerste comparante op den 24 mey 1782 met hare wijlen eheman in leeven
verkogt te hebben aan Jan Smitmans en Henders Sandermans tutore marito haar eygendoemlijke
hooyland en het Winterreys slageken genaamt gelegen in het Stokkumerbroek agter Visschers landt en
dat wel voor eene summa van f 195 en van voornoemde gemelde cooppenningen aan haar comparante
zijn voldaan en betaalt. Zoo doen zij comparanten, de eerste voor haar zelven en als boedelhoudersche en
wettige voogdesse van hare minderjarige kinderen als vooren gemeld en de laatste voor haar zelve, beyde
onder adsistentie voormeld, behoorlijke cessie, transport en overdragt van dit voormelde hooylandt aan en
ten profijte van de voormelde coperen Jan Smitmans en Henders Sandermans tutore marito. Haar
comparanten onder adsistentie als vooren daar van ontervende en hun coperen daar weder aanervende.
Met belofte om dese coop ten allen tijden te staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als
na regten en onder renunciatie van de exceptie van die van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheyds
oirconde hebbe ik gesubstitueerde verwalter rigter voornoemt dese neffens de comparanten onder
adsistentie als vooren als mede door de mombaren getekent en gezegeld.
Actum Goor den 19 juny 1782.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren J.R. Jalink en Harmanus Rouwenhorst
erscheenen zijn Gerrit Tijmans en huisvrouw Jenneken Schreurs tutore marito. Welke verklaarden
wegens opgenomen en bij haar in goeden gangbaaren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk
schuldig te zijn aan mevrouw M.G. van Doornink wed. Jordens te Deventer, eene capitaale summa
van een hondert en vijftig gulden, segge f 150. Welke penningen zij comparanten belooven jaarlijks en
alle jaaren te verrenten met vier guldens en 2 stuiver van het hondert, dog wanneer zij comparanten de
intresse koomen te voldoen binnen drie maanden na den verschijnsdag zullen als dan kunnen volstaan met
vier guldens van het hondert te betalen. Waarvan den eersten verschijnsdag zal vervallen op den 6 juny
1783 en zulx van jaar tot jaar tot de effective aflosse en restitutie toe.Waarvan de denunciatie een half jaar
voor de verschijnsdag aan wederzijden zal kunnen en mogen geschieden en als dan in alhier goede
gangbaaren gelde het capitaal met de verlopen intresse restitueren en weerom te geeven. Voor welk
capitaal en daarop te verlopen intressen zij comparanten verbinden hunne persoonen en goederen en tot
een speciaal hypotheecq en onderpand stellen het plaatsjen Strikkes met het land daarbij gelegen. Ten
einde zij renthefferse of erven bij onverhoopte wan of misbetalinge zig hier aan ten allen tijden, zoo
wegens capitaal als verschuldigde intressen, kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhalen.
Renuntierende zij comparanten ten dien einde van alle exceptien dese eenigsints contrarierende en in
specie van die van niet getelden gelde. In waarheids oirconde hebbe ik gesubstitueerde verwalter rigter
voornoemt deese neffens dr. J.H. Jalink die daartoe door comparanten in judicio versogt, vermits dezelve
schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gezegeld.
Actum Goor den 14 juny 1782.

Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren J.R. Jalink en Jan ter Welle erscheenen zijn Jan
Brinkmans (Schepers) en vrouw Jenneken Schepers (Schreurs) tutore marito. Doende na ontfangst van
den laatsten met den eersten cooppenning ter summa van vijftig gulden, segge f 50, landcedelijke cessie,
transport, overdragt en overgave aan en ten erflijken profijte van Lammert Nijenhuis te Markelo en
erven voor een stukjen land groot een schepel liggende in den Noord es tussen het land van Teunis
Lonink en Lammert Nijenhuis. De comparanten zig en haar erfgenamen daarvan ontervende en hem
Lammert Nijenhuis en zijne erfgenamen daar weder aanervende. Met belofte om dese erfkoop, cessie,
transport, overdragt en overgave ten allen tijden te zullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en
aanspraak en namaninge als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik gesubstitueerde verw.
rigter voornoemt dese neffens den eersten comparant voor hemzelven en mede in judicio versogt voor de
tweede comparant te tekenen en te zegelen, getekent en gezegeld.
Actum Goor den 17 juny 1782.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren J.R. Jalink en Jan ter Welle erscheenen zijn
Hendrik Eeftink een vrouw Grietjen Kloeken tutore marito. Doende na ontfangst van den laatsten met
den eersten cooppenning ter summa van een hondert en vijftig gulden, segge f 150, landcedelijke
cessie, transport, overdragt en overgave aan en ten erfelijken profijte van Jannes Kolhoop van hun
eigendommelijk hoekjen hooyland de Sleege genaamt gelegen in de gemeente van Enter met de
oostzijde aan Veltens land en met de westzijde aan Coer Egberts land. De comparanten zig en hunne
erfgenamen daarvan ontervende en Jannes Kolhoop en zijne erfgenamen daar weder aanervende. Met
belofte om dese erfkoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden te zullen staan wagten en
waaren voor alle evictie op en aanspraak en namaning als erfkoops regt is. S.A.L. In waarheids oirconde
hebbe ik gesubstitueerde verwalter rigter voornoemt dese neffens dr. J.H. Jalink, die daartoe door
comparanten in judicio is versogt voor haar te tekenen en te zegelen vermits zij schrijvens onervaren en
geen zegel gebruikende, getekend en gezegeld.
Actum Goor den 18 juny 1782.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren J.R. Jalink Derk Jalink persoonlijk erschenen
zijn Willem Kuiper en deszelfs huisvrouwe Jenneken Leuvelink tutore marito. Bekenden voor de
summa van hondert en vijftig guldens bij hun comparanten reeds ten vollen ontfangen te hebben
verkogt, sulks alnog doende bij desen, hun eigendoemlijke hooyland groot twee dagwerken gelegen in
het Markelerbroek bij de Vischers huis tussen de landen van den Heer van Oldenhof en Gerrit
Lodeweges, zijnde vrij sonder eenig beswaar van lasten en wel aan Gerrit Schoppert. Doende
vervolgens daarvan bij desen landcedelijke cessie, transport en overdragt. Hun comparanten en hunne
erfgenamen daarvan ontervende en de koperen en sijne erfgenaamen daar wederom aanervende. Met
belofte om desen verkoop te staan wagten en wharen voor alle evictie op en aanspraak als rechtens. Desch
ten oirkonde hebbe ik gesubstitueerde verwalter rigter voornoemt dese neffens de comparanten
eigenhandig getekent en gezegeld.
Actum Goor den 28 juny 1782.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren A.Wichgerink en Jan ter Welle persoonlijk in
den gerigte erschenen is Janna van den Berg weduwe wijlen Hendrik Hobbelink geadsisteert met C.
Soeters als haaren ad hune actum verkoren en toegelaten mombaar. Bekennende en verklarende
opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben van Jan Gerritsen Sprokreeff een capitaale
summa van ses hondert guldens. Welke penningen zij comparante jaarlijks en alle jaren tot de effective
aflosse toe beloofde te verrenten met drie gelijke guldens van yeder hondert. Zullende de eerste rente hier
van verschenen wesen op den 28 juny des aanstaande jaars seventien hondert drie en taggentig. De opsage

aan wederkanten vrij staan dog deselve een half jaar voor den verschijnsdag moeten worden aangekondigt
en voornoemt capitaal met de verlopen renten als dan in goeden gangbaren gelde moeten worden
gerestitueerd. Voor welk capitaal en daarop te verlopen renten zij comparante behalve een gemeene
verband van haar persoon en goederen tot een speciaal hypotheecq en onderpand steld haar
eigendoemelijke plaatsjen de Koekoek genaamd bestaande uit het gehele woonhuis met de daarbij
behorende say en hooygronden so in diervoegen als sij comparante deselve thans besit; sijnde het sayland
ongeveer vijf en een half schepel gesay en het hooyland ongeveer drie vierde dagwerk, welke alle bij en
omtrent het woonhuis gelegen naast het plaatsjen van Jan Neutenberg; als mede een stukjen say en
hooyland de Tangenaas mate en kamp genaamd groot ongeveer een en een half schepel gesay en een en
een half dagwerk hooyland leggende langs den Teemkers voort met het einde aan de gemene beeke in het
Elsenerbroek. Ten einde de rentheffer of regt verkrijgende bij onverhoopte wanbetaling daar aan ten allen
tijde kost en schadeloos soude kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien
en in het bijsonder van die van niet getelden gelde. In kennis der waarheid hebbe ik gesubst. verw. rigter
voornoemt neffens de comparante dese eigenhandig getekent en gezegeld.
Actum Goor den 1 july 1782.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren Cornelis Soeters en proc. J.D. van [Nijeld] persoonlijk in den
gerigte erschenen is Hermina Heilersig weduwe van wijlen Derk Hendrik Gorking onder adsistentie
van den hr Hendrik Borcharts als haren ad hune actum verkoren en toegelaten mombaer, vertonende
request of comparantinne van sijn Excellentie de Heere Grave van Heyde Hompesch Landdrost van
Twenthe geen sij versogt tot dese wel edele gerigte met het vidimus van heden getekent en ten prothocolle
mogte worden geregistreert waar aan haar comparantinne gemelt als wettige voogdesse van hare
minderjarige kinderen Hendrika, Johanna, Jan Hendrik een Harmannus Gorking worde
gepermitteert en sij teffens gequalificeert om in dese qualiteit niet alleen te negotieren de somma van een
duisent gld van adv. mr. van Steenbergen en vrouw Aleida Smelt te Deventer maar ook teffens
daarvoor te mogen verrenten de hypotheken en deselve vaste goederen hieronder gespecificeert.
Verklarende zij comparante onder voormelde adsistentie et pred. qualit. verder van den gemelten mr. van
Steenbergen en vrouw Aleida Smelt reets opgenomen en in gelde ontfangen te hebben, dus na deesen
schuldig te wesen de somma van een duisent gulden, segge f 1000, van twintig stuiver het stuk. Welke
penningen sij belooft jaarlijks en alle jaren te zullen verrenten met drie gld en thien stuiver van ieder
hondert. Zullende den eersten verschijnsdag vallen op den twaalfden juny 1783 en also continueren van
jaar tot jaar tot de effective aflosse toe. Die aan wedersijden zal vrij staan dog de opsage een half jaar voor
den verschijnsdag moeten geschieden en als dan in goeden gangbaren gelde aan de renthefferen of regt
verkrijgenden met de daarop verlopen renten moeten worden gerestitueert. Voor welk capitaal en daarop
te verlopen rente sij comparante mits desen boven en behalven een generaal verband van haar persoon en
goederen en tot een speciaal hypotheecq en onderpand mits desen steld haar eigendommelijke camp
genaamd den Potkamp groot tien schepel land gelegen onder Markelo; alsmede een huys met ses
schepel land het Nieuwland genaamd gelegen onder Harke, aan de oostsijde naast het land van Snel en aan
de andere zijde aan de gemeene weg, thans in gebruik bij Jacob Volthuys. Ten einde de renthefferen of
regt verkrijgenden bij onverhoopte misbetaling daar aan ten allen tijde, so van capitaal met de daarop
verlopene renten, kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle
exceptien en in het bijsonder van die van niet getelden gelde. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter
rigter voornoemt neffens comparante eigenhandig getekent en gesegeld.
Actum Goor den 13 july 1782.
(Bovengenoemd huis van Jacob Volthuis is waarschijnlijk 5 november 1769 door Gorkink gekocht van
den koopman W. van Heek).
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren als waren dr. J.W. Racer en proc. B.J. Knape
gecompareert ende erschenen sijn de Hoog Wel Geb Gestr Heer J.H. Baron van Koeverden en desselfs

gemalinne Mevrouw A.J. Baronesse van Raesfeld Heere en Vrouw te Wekdam. Welke bekenden en
verklaarden in gevolge obligatie van den 11 maart 1781 door den heer comparant schriftelijk ten profijte
van den Hoog Wel Geb Gestr Heer J.H. Baron van der Wijk op den huyse Stoevelaar gepasseert en
hierop ten woordelijk ten protocolle geregistreert, ter ..... opsigtelijk ..... van verband op den heer en vrouw
comparanten goederen tot securiteit en schadelooshouding van al het geene ik heer van der Wijk
voornoemt als bij voorschreven obligatie gemeld voor den heer comparant te betalen aangenomen heeft en
voor haar mede kost en schadeloos ten allen tijde te kunnen verhalen. Het geene welgemelde heer van der
Wijk werkelijk in gevolge desselfs gedane en namaninge voor den heer comparant betalen sal aan den
koopman van Calcar of desselfs weduwe of erfgenamen met de daarop te verlopen intressen ... bij
obligatie gemeld boven gemelde hypoteecq van voormelde comparanten lheen en allodiale goederen
onder desen wel edele gerigte kennelijk gelegen tot een gerigtelijk onderpand te stellen de heer en
vrouw comparanten eigendoemelijk erve en goed genaamd het Averack of Scholten met deselve ap
en dependentien en in sijn limiten en bepalinge gelegen in het carspel Goor. Alles onder renunciatie van
tegenstrijdige regten van die van het vellejaanse raadsbesluit der vrouw en borgtogt verbindende en als
een gehuwde vrouw borg wordende geen betalinge behoort te doen. In kennisse der waarheid hebbe ik
gesubstitueerde verwalter rigter voornoemt dese neffens den heer en mevrouw comparant eigenhandig
getekent en gesegelt.
Actum op den huyse Wegdam den 17 july 1782.
onleesbaar .......................... hebbe om voor mij aan te nemen den voorseiden koopman van Calcar te
betalen, niet alleen al hetgeen ik ..... de voorschreven losse sal nog verder boven de voormelde summa zou
moeten betalen. Waarvoor de voorschreven koopman van Calcar mids de rekeninge heeft overgegeven
maar ook nog daar en boven eene somma van negen honderd gld die de koopman van Calcar voornoemd
sustineerd te hebben ten mijnen laste, waarvoor ik .... aan den voorschreven koopman van Calcar hebbe
gepasseerd, al het welke voorgemeld zijn Hoog Wel Geb Gestr voornoemd voor mij te betalen werkelijk
aangenomen heeft. Belovende bij desen ten allen tijde te zullen persisteren het geene sijn Hoog Wel Geb
Gestr zal gelieven dat te vinden ter zake van alle het geene voormeld aan den voorschreven koopman van
Calcar te betaalen, anders dus het geene zijn Hoog Wel Geb Gestr ter zake voormeld zal oordelen te
bekennen. Bestaande ik mij dat al het geene zijn HWGG ter zake voormeld aan den koopman van Calcar
zal komen te betalen, te willen ... aan zijn HWGG voornoemd jaarlijks met drie percent en sulks tot de
losse toe. Die wederzijds een half jaar voor den verschijnsdag zal mogen geschieden. ..........ten eerste te
zullen en gerigtelijk genoegsaam bekend op mijne goederen tot benefis en schadelooshouding van al het
geene hij Hoog Wel Geb Gestr invoegen voornoemde .... te betalen aangenomen heeft en voords ook om
daar aan kost en schadeloos ten allen tijde te kunnen verhalen. Het geene zijn HWGG voornoemd
werkelijk ingevolge desselfs .............. In kennisse der waarheid hebbe ik rigter dese eigenhandig getekent.
Actum op den huyse Stoevelaar was getekent J.H. van Coeverden.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren welke waren pr. J.H. Jalink en J.H
Rouwenhorst gecompareert ende erschenen zijn Berend Rierink (ter Plegte) en vrouw Hendrikjen
Rierink tutore marito. Verklaarde te constitueeren en volmagtig te maken, sulks doende in en bij desen,
proc. J.B. Auffemorth ten einde van wegens hun comparanten na ontfangst der koopspenningen te doen
behoorlijke cessie, transport en overdragt van alle sodane landerijen en vaste goederen als zij comparanten
op den 28 januari 1782 aan Gerrit Effink, Jan Hendrik Welmers, Berend Wennink en Jan Hendrik
Overbeek of Kooyer en derselver huysvrouw hebben verkogt. Met belofte van goedkeuringe,
schadelooshoudinge en verder verband als na regten. Des ten waren oirkonde hebbe ik gesubstitueerde
verwalter rigter voornoemd dese eigenhandig getekent en gezegeld.
Actum Goor den 29 juny 1782.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren Harmen Mulder en Jan Waanders persoonlijk in den gerigte

erschenen is proc. J.B. Auffemorth in qualiteit als volmagtiger van Berend Rierink en sijn vrouw
Hendrikjen Rierink luid acte van qualificatie voor desen wel edele gerigte op den 29 juny deses jaars op
hem comparant ad hune actum debite gepasseerd, alhier vertoond, gelesen en van waarden erkent en ten
prothocolle van voluntaire acten geregistreert. Uit kragt van welke hij comparant verklaarde door
voornoemde constituenten Berend en Hendrikje Rierink op den 8 januari laastleden te zijn verkogt aan
Gerrit Effink (Bode) een stukke land genaamd het Greven stukke, vrij en allodiaal, groot een half
mudde gesay, alsmede een stukke land genaamd de Hofbree groot een mudde land gesay, tiendbaar aan
de hoven van de Ridderschap, beyde gelegen in de boerschap Stokkum karspel Markulo en dat voor een
somma van drie hondert een en dertig guldens en vijf stuivers vrij geld. Verklarende hij comparant dat
de kooppenningen door den koper voornoemd den laasten met den eersten penning voldaan en betaald te
zijn, waarvan hij derhalven ook mits desen quiterende. Doende vervolgens hij comparant bij desen in
optima juris forma landcedelijke cessie en overdragt van bovengemelte twee stukken land met sijne regt
en geregtigheden, lusten en lasten aan en ten erflijken profijte van den koper Gerrit Effink voornoemd en
hem selven en sijne erfgenamen daar aanervende. Daar en tegens de constituenten en derselver
erfgenamen daarvan ontervende. Met belofte desen verkoop en overdragt voor de evictie alle op en
aanspraak te zullen wagten en wharen als na rechten. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter
voornoemd neffens den comparant eigenhandig getekent en gezegeld.
Actum Berghorst (te Enter) den 25 july 1782.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren Harmen Mulder en Jan Waanders persoonlijk in den gerigte
erschenen is proc. J.B. Auffemorth in qualiteit als volmagtiger van Berend Rierink en sijn vrouw
Hendrikjen Rierink luid acte van qualificatie voor desen wel edele gerigte op den 29 juny deses jaars op
hem comparant ad hune actum debite gepasseerd, alhier vertoond, gelesen en van waarden erkent en in het
prothocol van voluntaire acten geregistreert. Uit kragt van welke hij comparant verklaarde door
voornoemde constituenten Berend en Hendrikje Rierink op den 8 januari laastleden te zijn verkogt aan
Berend Wennink (Leunk) het Halve slag sijnde een hooyland in sijn geheel drie dagwerken groot
gelegen aan de Bolksbeek bij de Stokkumer slagen en wel voor de somma van twee hondert en vier en
twintig guldens, drie stuivers en agt penningen, segge f 224-3-8. En dewijl de gedagte kooppenningen
van den laasten met den eersten penning waren betaald en voldaan. Hij comparant sig daarvan mits desen
quiteren, so doende hij vervolgens van voornoemde hooyland bij desen in optima juris forma
landcedelijke cessie en overdragt mitsgaders van deszelfs regt en geregtigheden, lusten en lasten, aan en
ten erfelijken profijte van den koper Berend Wannink vvoornoemd. Hem en sijne erfgenamen daar
aanervende en daar en tegen de constituenten en derselver erfgenamen daarvan ontervende. Met belofte
om dese verkoop, cessie en overdragt voor de evictie alle op en aanspraak te zullen wagten en wharen als
na rechten. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens den comparant
eigenhandig getekent en gezegeld.
Actum Berghorst den 25 july 1782.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren Harmen Mulder en Jan Waanders persoonlijk in den gerigte
erschenen is proc. J.B. Auffemorth in qualiteit als volmagtiger van Berend Rierink en sijn vrouw
Hendrikjen Rierink luid acte van qualificatie voor desen wel edele gerigte op den 29 juny deses jaars op
hem comparant ad hune actum debite gepasseerd, alhier vertoond, gelesen en van waarden erkent en in het
prothocol van voluntaire acten geregistreert. Uit kragt van welke hij comparant verklaarde door
voornoemde constituenten Berend en Hendrikje Rierink op den 8 januari laastleden te zijn verkogt aan
Jan Hendrik Overbeek het Halve slag sijnde een stuk hoyland in zijn geheel drie dagwerk groot
gelegen aan de Bolksbeek aan de Stokkumer slagen en wel voor de somma van twee hondert en vier en
twintig guldens, drie stuivers en agt penningen, segge f 224-3-8. Verklarende hij comparant die
voornoemde kooppenningen den laasten met den eersten penning te zijn betaald en voldaan en daarvan bij
desen te quiteren en verder van gemelte hooyland mits desen in optima juris forma te doen landzedelijke

cessie en overdragt, mitsgaders van deszelfs regt en geregtigheden, lusten en lasten, aan en ten erflijken
profijte van den koper Jan Hendrik Overbeek voornoemd. Denselven en zijne erfgenamen daar
aanervende en de constituenten en erfgenamen in tegendeel daarvan ontervende. Met verder belofte om
dese verkoop, cessie en overdragt voor de evictie alle op en aanspraak te zullen wagten en wharen als na
rechten. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens den comparant
eigenhandig getekent en gezegeld.
Actum Berghorst den 25 july 1782.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren Harmen Mulder en Jan Waanders persoonlijk in den gerigte
erschenen is proc. J.B. Auffemorth in qualiteit als volmagtiger van Berend Rierink en sijn vrouw
Hendrikjen Rierink luid acte van qualificatie voor desen wel edele gerigte op den 29 juny deses jaars op
hem comparant ad hune actum debite gepasseerd, alhier vertoond, gelesen en van waarden erkent en in het
prothocol van voluntaire acten geregistreert. Uit kragt van welke hij comparant verklaarde door
voornoemde constituenten Berend en Hendrikje Rierink op den 8 januari laastleden te zijn verkogt aan
Jan Hendrik Welmers (Oolbrink) een daghwerk hooyland gelegen in het Stokkumerbroek genaamd
[Schepen laagte], als mede een dagwerk hooyland gelegen in de Slagen bij de Bolksbeek genaamd de
Heege, te samen voor de summa van twee hondert en seventien guldens en seven stuivers vrij geld, f
217-7. Welke kooppenningen hij comparant door den koper voornoemd den laasten met den eersten
penning bekende betaald en voldaan te zijn en daarvan mits desen quiterende. Doende vervolgens hij
comparant bij desen in optima juris forma landcedelijke cessie en overdragt van boven gemelte twee
stukken hooyland mitsgaders van derselver regt en geregtigheden, lusten en lasten, aan en ten erflijken
profijte van den koper Jan Hendrik Welmers voornoemt. Den selven en zijne erfgenamen daar aanervende
en daar en tegens de constituenten en derselver erfgenamen daarvan ontervende. Met verder belofte om
dese verkoop, cessie en overdragt voor de evictie alle op en aanspraak te zullen wagten en wharen als na
rechten. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens den comparant
eigenhandig getekent en gezegeld.
Actum Berghorst den 25 july 1782.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren welke waren Gerrit van Ingels en Jan Hendrik den Bokum
erschenen zijn Hermen Rietmans nu Landewers en deszelfs huisvrouwe Hermina Roessink tutore
marito. Welke bekenden en verklaarden wegens en bij hun in goeden gangbaren gelde ontfangen
penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Hendrik ten Cate en de weduwe van Arend van
Calcar, en erven een capitale somma van agt hondert guldens. Welke penningen sij comparanten
beloven jaarlijks en alle jaren te zullen verrenten met vier gulden van yder hondert, dog so de interesse
binnen een vierendeel jaars na den verschijnsdag betaald word, zullen als dan kunnen volstaan met drie
gulden en tien stuivers van het hondert. Waarvan de eerste verschijnsdag zal wesen heden over een jaar en
sulks van jaar tot jaar tot de effective aflosse en restitutie toe. Waarvan de denunciatie een half jaar voor
den verschijnsdag zal kunnen en mogen geschieden en welk aan wedersijden en als dan in alhier goeden
gangbaren gelde het capitaal met de intresse sal worden terug gegegeven. Voor welk capitaal en daarop te
lopene interessen sij comparanten verbinden hunne personen en goederen en tot een speciaal hypotheeq en
onderpand stellen hun eigendommelijke katersteetjen het Landwers genaamd bestaande in huys en
hof en een kamp land groot drie mudde lands, voor welke regt en geregtigheid en so als hetselve door de
comparanten van Jan Loink in dato den 5 august 1769 is aangekogt en den 21 may 1770 is getransporteert
en gelegen in den boerschap Stokkum. Als mede een hooyland gelegen in het Stokkumerbroek met den
oosteinde aan Rengerink mate en aan de zuid en westzijde aan het gemene broek, so en als sij hetselven
van Hendrik Beltman en Jenneken Reurslag hebben aangekogt. Ten einde de renthefferen of erven bij
onverhoopte wan of misbetalinge sig hier aan ten allen tijde, so wegens capitaal als verschuldigde
interessen, kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende sij comparanten ten dien
einde van exceptien desen eenigsints contrarierende en in specie van die van niet getelden gelde. In

waarheits oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt neffens de comparanten dese eigenhandig
getekent en gezegeld.
Actum Berghorst den 13 august 1782.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren welke waren Gerrit van Ingels en Jan Waanders persoonlijk in den
gerigte erschenen zijn Hendrik Kevelham en deszelfs vrouw Geesken Stoevelmans tutore marito.
Bekennende en verklarende voor de summa van vijf en zeventig gulden bij hun comparanten ten vollen
ontfangen te hebben en verkogt, zulks alnog doende bij desen, hun eigendommelijke stukke hooyland
groot ruim eem half dagwerk gelegen in de Harker meen agter de Flipsborg naast het hooyland van Poel
aan den vloedgraven en wel aan en ten erfelijken profijte van Berend Moerwinkel. Doende vervolgens
van gedagte hooyland met sijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, mits desen in optima juris forma
landzedelijke cessie en overdragt aan den koper Berend Moerwinkel. Hun comparaten en hun
erfgenaamen daarvan mits desen ontervende en den koper en erfgenamen daar aanervende. Met belofte
desen verkoop, cessie en overdragt te staan wagten en wharen voor de evictie en aansprake als na rechten.
In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn. neffens de comparanten dese eigenhandig
getekent en gesegeld.
Actum Berghorst den 15 augusti 1782.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren proc. J.B. Auffemorth en A. Quak persoonlijk in den gerigte
erschenen zijn Gerrit Oink en Jenneken Vruink ehelieden tutore marito. Bekennende en verklarende
wegens opgenomen en ontfangen penningen schuldig te wesen aan Wilhelmina Tieberink weduwe van
wijlen Willem Jacobus Welmers voor haar selven en als boedelhouderse van haar wijlen mans
nalatenschap, de somma van een duisent guldens, segge f 1000. Welke penningen sij comparanten
jaarlijks en dus alle jaren tot de effective aflosse toe. Die aan wedersijden vrij staat dog de opsage een half
jaar voor den verschijnsdag moeten worden gedaan, beloofden te verrenten met drie gelijke guldens van
yder hondert. Zullende den eersten verschijnsdag vallen op den primo may 1783 en so vervolgens van jaar
tot jaar. Voor welk capitaal en daarop te verlopen interessen sij comparanten buiten en behalven een
speciaal verband van hun personen en goederen tot een speciaal hypotheeq en onderpand stellen hun
eigendommelijke stuk land genaamd Koster Gerrits stuk groot vijf schepel gesay en gelegen in den
dorper esch en een stuk bouwland op den berg groot eeen mudde land, alsmede drie dagwerken hooyland
genaamd het Haverland. Ten einde de rentheffersche voor haar selfen en derselver erven bij onverhoopte
wan of misbetalinge sig daar aan ten allen tijden kost en schadeloos, so wegens capitaal als daarop te
verlopen renten zullen kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien en in het
strijdende van die van niet getelden gelde. In waarheids oirconde hebbe ik verw. rigter voornoemt neffens
Berend ten Zijthoff daartoe door comparanten behoorlijk gequalificeert dese getekent en gezegeld.
Actum Markulo den 12 september 1782.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren proc. J.B. Auffemorth en A. Quak persoonlijk in den gerigte
erschenen zijn Jan Kistemaker en deszelfs vrouw Janna Roelvink tutore marito. Bekennende en
verklarende te hebben verkogt, sulx doende bij desen, aan Waander Lucas hun eigendommelijke
bouwland groot ongeveer een schepel gesay gelegen onder Markel in den sogenaamden Woerd tussen
het land van Boelink en Pastorijen land voor eene somma van hondert en twintig guldens in gevolge
koopbrief daarvan opgerigt binnen Markulo den 18 januari laastleden. Zijnde van de voormelde
kooppenningen ten vollen voldaan en betaald, doende vervolgens bij desen landcedelijke cessie en
overdragt van voornoemde stukke land aan en ten profijte van de kooper voornoemd. Denselven en sijne
erfgenamen daar aanervende daar en tegen hun en hunne erfgenamen daarvan ontervende. Met belofte
desen verkoop, cessie en overdragt te zullen wagten en wharen voor de evictie en aansprake als na
rechten. In kennisse der waarheid hebbe ik verw. rigter voornoemd neffens den eersten comparant voor

hem selfs en namens zijn vrouw waartoe behoorlijk was gequalificeert, dese eigenhandig getekent en
gezegeld.
Actum Markulo den 12 september 1782.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren Harmen Mulder en Jan Waanders persoonlijk in den gerigte
gecompareert zijn Jan Krooshoop (Bomans) en deszelfs vrouw Swenneken Krooshoop uit Stokkum
tutore marito. Bekennende en verklarende opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben van
Jannes Groenendaal de somma van f 365, segge drie hondert vijf en sestig gl. Welke penningen zij
comparanten jaarlijks en alle jaren tot de effective aflosse toe, beloofden te zullen verrenten met twalff
gulden en vijf stuivers. Zullende den eersten verschijnsdag vallen op den 17 september 1783 en de opsage
die aan weerskanten vrij staat een half jaar voor den verschijnsdag moeten worden aangekondigt. Voor
welk capitaal en de daarop verlopen rente sij comparanten buiten en generaal verband van hun persoon en
goederen tot een speciaal hypotheeq en onderpand te stellen hun eigendommelijke hooyland genaamd
Hake mate groot vier dagwerk gelegen in het Stokkumerbroek met het eene eind aan de Schipbeeke, als
mede twee stukken land Bouwland genaamd, het Jonker stukke gelegen in den Stokkumer esch naast het
land van Hilbert en de Voorste Siggink. Ten einde de rentheffer sig daar aan ten allen tijde, so wegens
voornoemde capitaal als daarop te verlopen renten kost en schadeloos bij onverhoopte wan of misbetaling
zal kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien en in het strijdende van die
van niet getelden gelde. In waarheids oirconde hebbe ik verw. rigter voornoemt dese neffens comparanten
behoorlijk gequalificeert dese getekent en gezegeld.
Actum Markulo september 1782.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren Harmen Mulder en Jan Waanders persoonlijk in den gerigte
gecompareerd is Gerrit Fruink uit Stokkum. Verklarende verkogt te hebben, sulks doende bij deesen,
zijn eigendommelijke hjooyland genaamd de Hake mate groot vier dagwerken gelegen in het
Stokkumerbroek met het eene eind aan de Schipbeke en wel voor de somma van drie hondert en vijftig
guldens, segge f 350 aan, en ten erflijken profijte van Jan Krooshoop en deszelfs vrouw Swenneken.
Verklarende verder van de kooppenningen te zijn voldaan en dus daarvan te doen bij desen landzedelijke
cessie, transport en overdragt aan de koperen voornoemd. Deselve erfgenamen daar aanervende en hem
comparant en erfgenamen in tegendeel daarvan ontervende. Met belofte desen erfkoop, cessie en
overdragt ten staan wagten en wharen als na rechte. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter
voorn. neffens den comparant dese eigenhandig getekent en gezegeld.
Actum Berghorst den 29 september 1782.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren welke waren H. Bronninkreef en J.H.
Rouwenhorst persoonlijk in den gerigte erschenen zijn Willem Kuiper en Jenneken Leuvelink tutore
marito en verklaarden in de beste en na rechtens verkogt te hebben aan de wel eerw. heer B. ten Cate
predicant te Markulo hun comparanten eigendommelijke huys en gaarden met alle deszelfs regten en
geregtigheid, speciaal met het regt van een volle whare in den markte Markulo, so als hetzelve thans door
comparanten word beseten en aangekogt is van Teunis alias Thijmans. En dat voor eene somma van
negen hondert en negentig guldens, segge f 990. Van welke cooppenningen zij comparanten bekennen
voldaan en betaald te sijn door de quitancie van een capitaal groot negen hondert guldens en drie jaren
rente bedragende sig een somma van negentig guldens. Welk capitaal en rente sij comparanten aan zijn
wel edele verschuldigt waaren kragt genegotieerde penningen in gevolge hypothecatie van den 6
september 1779 en waarvoor dit verkogte huys en gaarden aan zijn wel edele was verbonden en speciaal
verhypothiseert. Wien ten gevolge sij comparanten als verkoperen bij desen voor goede betalinge zijn
bedankt ende aan zijn wel edele en erfgenamen bij desen doen landzedelijke cessie, transport en overdragt
van gemelte verkogte huys en gaarden in voegen voornoemt. Hun comparanten en erfgenamen daarvan bij

desen ontervende ende den heer koper en deszelfs erfgenamen daar aanervende. Met belofte om desen
erfkoop altoos te zullen staan wagten en wharen voor alle evictie op en aanspraak als erfkoops regt is. In
kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens de comparanten dese eigenhandig
getekent en gezegeld.
Actum den 18 september 1782.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere kragt deses dat voor mij en assessoren G.D. van Ingels en Carel ten Zijthoff
persoonlijk is erschenen de heer Herman Meiling. Bekennende en verklarende opgenomen en in
klinkenden gelde ontfangen te hebben van de ed. Berend Meilink en vrouw Geertruyd Sligtenhorst
eene capitale summa van een duysend en seven hondert guldens, segge f 1700. De welke hij
comparant jaarlijks en alle jaren tot de aflosse toe belooft te sullen verrenten met drie guldens en tien
stuyvers van ieder hondert, edog de renten binnen ses weken nae de respective verschijnsdagen, waarvan
de eersten vallen heden over een jaar, niet betalende als dan van ieder hondert te sullen betalen drie gulden
en vijftien stuyvers. Sullende de opsage aan weerskanten een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijk
moeten worden aangekondigt en nog als dan voornoemde capitaal aan de rentheffers in goeden alhier
gangbaren gelde moeten worden gerestutueerd en voldaan met alle daarop verschenen en onbetaalde
renten. Voor welk capitaal en daarop te verlopen renten hij comparant buiten generaal verband van
persoon en goederen tot een speciaal hypotheeq en onderpand stellen sijn eigendommelijke derde portie
in het erve Broekink gelegen onder Markel met alle desselfs hoge en lage landerijen, daarop staande
getimmertens en houtgewassen, regten en geregtigheden van dien en verders met alle desselfs ap en
dependentien, so en in diervoegen als hetselve aan hem comparant bij schiftinge, scheidinge en deelinge
van sijne broeders en susters uit den nagelaten boedel van wijlen den wel eerwaarden heer Zeno Meiling
en desselfs ehevrouw Lucretia (nb moet zijn Christina) Sertorius bij erfscheidinge is toegedeelt en
vervallen. Ten einde de renthefferen of derselver regtverkrijgende sig daar aan, so wegens capitaal als
daarop te verlopen renten, bij onverhoopte wan of misbetalinge in allen tijde kost en schadeloos sullen
kunnen en mogen verhalen. Renuncierende van alle hier tegens strijdende exceptien en in het bijsonder
van die van niet getelden gelde. In kennisse der waarheid hebbe ik gesubstitueerde verwalter rigter
voornoemt deese neffens dr. J.H. Jalink daartoe door comparant in judicio behoorlijk gequalificeert,
eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Goor den 26 october 1782.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren Cornelis Soeters en proc. G.D. van Ingels persoonlijk in den gerigte
erschenen is Geertruyd Trukes weduwe Lambert Krijsman in qiualiteit als boedelhouderse van haar
wijlen mans nalatenschap geadsisteert met Harmen Snell als haren ad hune actum verkoren en toegelaten
mombair. Bekennende en verklarende opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben van
mevrouw H.G. van Doornink weduwe van wijlen den heer scholtis Jordens, een capitale summa van
vijf hondert guldens, segge f 500. Welke penningen sij beloofde jaarlijks en alle jaren tot de volle aflosse
toe te sullen verrenten met vier gl en tien stuyvers van ieder hondert; so nogtans dat indien de renten
binnen drie maanden na den verschijnsdag, waarvan den eersten vallen sal op den 1 october des
aanstaanden jaars 1783 en so vervolgens alle jaren, worden betaald sij als dan sal kunnen volstaan met
vier gulden van ieder hondert. Sullende de opsage die aan weerskanten word gereserveert een half jaar
voor den verschijnsdag moeten worden aangekondigt en als dan voormelde capitaal en daarop verschenen
en onbetaalde renten aan rentheffersche ofte derselver erven moeten worden gerestitueerd en voldaan.
Voor welk capitaal en daarop te verlopen renten sij comparante mits desen onder een generaal verband
van haar personen en goederen tot een speciaal hyptheecq en onderpand steld 1. hare gehele
eigendommelijke katerstede genaamt Krijsmans in sijne bekende bepalinge gelegen in de boerschap
Markel met alle desselfs hoge en lage landerijen, daarop staande getimmertens en verdere ap en
dependentien van dien, 2. een stuk land groot vijf schepel genaamt den Kamp mede gelegen onder Markel
naast het land van Jan Pongers en Herman Krabbenbos, 3. een stukjen land groot twee schepel en twee

spind genaamt den Pereboom gelegen in den Dijker esch naast het land van Breuking. Ten einde de
rentheffersche of erven bij onverhoopte wan of misbetalinge sig daar aan ten allen tijde, so wegens
capitaal als daar op verschuldigde interessen, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen.
Versoekende sij comparante, voor so verre dienstig en nodig ten opzigte van haare minderjarige kinderen,
de gerigtelijke approbatie die derhalven verleent word mits desen. Renuncierende van alle hiertegens
strijdige exceptien en in het bijsonder van die van niet getelden gelde. In kennisse der waarheid hebbe ik
verw. rigter voornoemd dese neffens Harmen Snell daartoe door comparante in judicio gequalificeert,
eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Goor den 9 november 1782.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren Cornelis Soeters en proc. G.D. van Ingels erschenen sijn Jan Dijk
en desselfs vrouw Megteld Dijk tutore marito. Bekennende en verklarende wegens opgenomene
penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan den heer Johannes Hermannus van der Heyde
en Gerhardina Jalink ehelieden een capitale summa van agt hondert guldens, segge f 800. Welke
penningen sij comparanten beloofden jaarlijks tot de restitutie toe te sullen verrenten met drie guldens van
ieder hondert, dog sullende de rente ses weken na den verschijnsdag, waarvan den eersten vallen zal op
den 8 november 1783, moeten worden betaald en de opsage die aan weerskanten word gereserveert een
vierendeel jaars voor den verschijnsdag moeten worden gedaan en als dan voornoemde capitaal en daarop
verlopen renten aan renthefferen of regtverkregend hebbende moeten worden voldaan en gerestitueert.
Voor welk capitaal en daarop te verlopen renten sij comparanten buiten een generaal verband van
personen en goederen tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellen 1. hun eigendommelijke huys
genaamt Dijkjans huys en hof met bijgelegen saayland te samen groot vier mudden land, 2. vijf dagwerk
hooyland alle gelegen aan het Markelose broek naast de sogenaamde Drosten mate. Ten einde de
renthefferen, erven of regtverkrijgende bij onverhoopte wambetalinge sig daar aan, so wegens capitaal en
daarop te verlopen renten, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van
alle hiertegens strijdende exceptien en in het bijsonder van die van niet getelden gelde. In kennisse der
waarheid hebbe ik verw. rigter voornoemd deese neffens den eersten comparant voor hem selfs en namens
sijn vrouw die haar daartoe in judicio behoorlijk heeft gequalificeert, getekend en gezegeld.
Actum Goor den 23 november 1782.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren als waren Cornelis Soeters en proc. G.D. van Ingels erschenen is
Haar Jan of Jan Haarman uit Stokkum. Welke bekende van wegens opgenomene en bij hem te danke
ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan de heer en mr. Gerhard van der Sluys
en desselfs egtgenote Geertruyd Hubert en erfgenamen een capitale summa groot drie duysend
guldens, segge f 3000. Belovende hij comparant dit capitaal, waarvan den eersten jaarlijksen
verschijnsdag zijn zal den vijftienden november des aanstaanden jaars 1700 drie en taggentig, jaarlyx en
dus alle jaren te sullen en willen verrenten met drie guldens en vijftien stuyvers van ieder hondert ter
woonplaatse en in handen van voornoemde renthefferen of hiertoe regthebbende te betalen, edog de
interesse binnen den drie maanden na den verschijnsdag betaald worden, sal hij rentgever kunnen volstaan
met drie guldens en tien stuyvers van ieder hondert. Dit een en ander sal continueren van jaar tot jaar en
dus tot de dadelijke aflosse toe. Waarvan de opsage van wedersijden gereserveert blijft en vrij staat om te
doen mits het geschiede een half jaar voor den jaarlijksen verschijnsdag en sullende dan het voorschreven
capitaal met de daarop verlopen renten op den eerst daar aanvolgende verschijnsdag in een onverdeelde
summa en alhier gangbaren gouden of harden silveren gelde op bovengenoemde plaatse in handen van de
voornoemde renthefferen, erfgenamen of houderen deser obligatie moeten worden erlegt en gerestitueert.
Ter precize nakominge van het genoemde voorschrevene so verbind hij comparant sijn persoon en
goederen, gerede en ongerede, geene uitgesondert en gevende en stellende tot een speciaal hypotheeq en
gerigtelijk onderpand 1. een stuk land de Huurne genaamt groot vier schepel gesaay tusschen het
Hesselink stuk en het Leppink stuk schietende tands naast aan het land van Arend scholte Mensink, 2. een

stukke land het Hesselink stuk groot ses schepel in de Belten ackers, 3. twee stukken in het Loo groot drie
schepel ieder stuk, dus te samen ses schepel, 4. een stuk genaamt het Lange stuk groot vier schepel
tusschen de landen van Leetink en Scholte in't Hof, 5. een stuk de Hoogte genaamt groot drie schepel
tusschen de landen van Woolberink en Hoestink, 6. een stuk het Wegstuk genaamt groot twee schepel en
twee spind aan het land van Woolberink en de gemene weg, sijnde dit alles gelegen in den Stokkemer esch
en tienbaar, 7. een stuk het Leppink stuk genaamt groot drie schepel schietende met den einde aan scholte
Arend Mensinks land, 8. een stuk genaamt het Peterstuk tussen Hesselinks en Kupers landen sijnde een
schepel groot, 9. een stuk den Meyers kamp groot vier schepel tussen de landen van Wennink en Haar
Geerts; sijnde dese drie parcelen mede gelegen in den Stokkemer esch, dog vrij en allodiaal, 10. twee
gaardens het Flier ieder groot drie schepel, den eene tussen Hungerink en de gemeente en den anderen
tussen Fruink en Mensink gaardens, 11. het huys en de schuire tussen Haar Geerts en de gemeente met het
houdgewas en den kamp daarbij groot twaalf schepel alleen met heeren lasten beswaart, 12. een stuk
hooyland de Oude mate genaamt groot drie dagwerk gelegen bij de Diepenheimer windemolen, 13. een
stuk hooyland genaamt de Nieuwe mate groot vier dagwerk ook gelegen bij de Diepenheimer
windemolen, 14. een stuk hooyland genaamt de Hondehorst groot een en een half dagwerk in het
Stokkemerbroek tussen Leuink en Haar Geerts. Aan welke parcelen de renthefferen of hiertoe
regtverkrijgende sig bij onverhoopte wan of misbetalinge, so wegens capitaal als interesse, ten allen tijde
kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende ten dien einde hij comparant van alle
exceptien en privilegien regtens desen enigsints contrarierende en in specie van de exceptie van
ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese nevens
comparant eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Goor den 23 november 1782.
Copie
Wij Burgermeesteren, Schepenen ende Raden der stad Deventer doen cond en certificeren dat persoonlijk
gecompareerd en erschenen sijn Derk Petersen en vrouw Everhardina Winoldi egtelieden marito
tutore, Herman Vriese, Laurens en Gesina Petersen egtelieden marito tutore en Lucas Leemhorst
als in eerste huwelijk getrouwd geweest aan wijlen vrouw Johanna Petersen en thans hertrouwd aan
Henrica Wilhelmina Gripmoet, mede comparanten in desen geadsisteert met gemelden haren eheman;
alle in qualiteit als kinderen en erfgenamen of regt verkregen hebbende van en tot den boedel van wijlen
Jan Petersen en Margreta Wijk in leven egtelieden. Welke comparanten verklaarden in de beste en
bundigste forma regtens te constitueren ende volmagtig te maken, sulx doende bij desen, Gradis Rutgerus
Tenkink wonende tot Diepenheim om namens de comparanten op de meest bundigste wijse na landsregte
van Overijssel aan ende ten behoeve van Roelof Lieftink en Dina Wolberink egtelieden ende hare
erfgenamen, te doen transport, cessie en overdragt van het allodiale erve en goed Lieftink genaamt met
sijn hooge en lage landerijen en houtgewassen, ap en dependentien, lusten en lasten, regten en
geregtigheden, ouden en nieuwen toebehoor, gelegen in het rigterampt van Kedingen carspel Markelo
boerschap Stokkum, beswaart met de ordinaris lasten, van ordinaire en extraordinaire verpondingen en
contributien, uitsettinge, vuurstedegeld, stegen, wegen en beken, togtsloten en met al sulke verdere lasten
als en waarmede hetselve bij de comparanten beseten is; als mede van mede het land wel eer onder de
katerstede genaamt Schreurs plaatse gehoort hebbende, so verre bij den meyer van het erve Lieftink van
de comparanten gepagt en in ene pagt gebruikt is gelegen als boven en beswaart behalven met de daarop
staande lasten en jaarlijkse ongelden met een halve vuurstede; voorts met alle sodane lasten als met welke
de comparanten den eigendom hier van beseten hebben; alles aan gemelten Roelof Lieftink in een parceel
door comparanten bij publicq veilinge verkogt en waarvan den laasten met den eersten kooppenning door
den koper voldaan sij. Dien ten gevolge de geconstitueerde gequalificeerde van gemelte erve en land aan
ende ten behoeve voorschreven te vertijen en afstand te doen. Met belofte van dit goed te wagten en
wharen voor de evictie en opsprake als na landregte voornoemd; voorts om alles te doen hetgeen der saaks
nooddruft zal komen te vereischen ofschoon ook daartoe een nadere volmagt mogte gerequireerd kunnen
worden, deselve bij desen wel expresselijk aan den geconstitueerden willende hebben mede gegeven. Met
belofte van schadelooshoudinge en andere clausulen als na regten en gewoonlijk is. In kennisse der

waarheid hebben wij desen gegeven onder ons stads secreet segel en met de subscriptie van een onser
secretarien doen bekragtigen.
Deventer den 2 aug. 1782.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren Cornelis Soeters en proc. G.D. van Ingels persoonlijk in den gerigte
erschenen is Gradis Rutgerus Tenkink wonende tot Diepenheim in qualiteit als gevolmagtigde van
Derk Petersen en vrouw Everhardina Winoldi, Hermen Vriese Laurensz. en vrouw Gesina Petersen,
als mede van Lucas Leemhorst sijnde in eerste huwelijk getrouwd geweest aan wijlen vrouw
Johanna Petersen en thans hertrouwd aan Hendrica Wilhelmina Gripmoet; luid volmagt voor
Burgermeesteren, Schepenen en Raden der stad Deventer ad hune actum in dato den 2 aug. 1782 op hem
comparant debite gepasseert, alhier vertoont, gelesen en van waarden erkent en ten protcolle van
voluntaire acten geregistreert. Uit kragt van welke hij comparant verklaarde door de bovengenoemde
constituenten bij publicq veilinge te sijn verkogt aan Roelof Lieftink em Dina Wolberink echtelieden
der opgemelte constituenten eigendommelijke allodiale erve en goed Lieftink genaamt met sijne hoge en
lage landerijen, houtgewassen, ap en dependentien, mitsgaders lusten en lasten, regten, geregtigheden van
dien, oude en nieuwen toeebehoor in het carspel van Markelo boerschap Stokkum onder desen wel edelen
gerigte gelegen, als mede het land wel eer onder de katerstede genaamt Schreurs plaatse gehoord
hebbende, so verre bij den meyer van het erve Lieftink van de verkoperen en constituenten gepagt en in
eene pagt gebruikt is, mede gelegen als boven. Verklarende comparant verders de kooppenningen den
laasten met den eersten ten vollen aan de verkoperen voldaan en betaald te sijn en daarvan mede mits
desen te quiteren. Doende vervolgens hij comparant in voorschreven qualiteit in optima juris forma van
voornoemde erve Lieftink, ap en dependentien als boven gespecificeert, als ook van het bovengedagte
land gehoort hebbende onder de katerstede genaamt Schreurs plaatse met alle derselver regt en
geregtigheden, lusten en lasten, so en in diervoegen als het de verkoperen en constituenten voornoemd in
eigendom beseten hebben, landcedelijke cessie en overdragt aan en ten erflijken profijte van de koperen
Roelof Lieftink en desselfs huysvrouwe Dina Wolberink voornoemt. Deselve en hunne erfgenamen mits
desen daar aanervende daar in tegen de verkoperen constituenten en derselver erfgenamen daar van
ontervende. Met belofte desen erfkoop te sullen staan wagten en wharen voor de evictie op ende aanspraak
als na regten onder renunciatie van alle hiertegens strijdige exceptien regtens. In kennisse der waarheid
hebbe ik verwalter rigter voornoemd dese neffens den comparant getekend en gesegeld.
Actum Goor den 23 november 1782.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren Jannes Mulders en Albert Roelofsen Dikkers persoonlijk in den
gerigte erschenen sijn Gerrit Wassink en vrouw Aaltjen Wassink tutore marito. Bekennende en
verklarende opgenomen en ontfangen te hebben van Jannes Smit te Enter een capitale summa van elf
hondert guldens, segge f 1100. Welke penningen sij comparanten beloofden jaarlijks en alle jaren tot de
aflosse toe te sullen verrenten met drie gulden van ieder hondert. Sullende de opsage aan weerskanten vrij
staan dog een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijk moeten worden aangekondigt en als dan
voornoemde capitaal en daarop verschenen en onbetaalde renten aan den rentheffer of regtverkregen
hebbende moeten worden gerestitueert. Stellende sij comparanten buiten generaal verband van personen
en goederen voor voorgemelte capitaal en daarop te verlopen renten tot een speciaal hypotheecq en
onderpant 1. hun eigendommelijke stukke land genaamt het Heetland ongeveer twee mudden land groot
gelegen naast het land van Garrit Wilmes en Hendrik Wassink, 2. een stukke land genaamt de Agterste
Velven ongeveer twee mudden land groot gelegen naast het land van Hendrik Wassink en Schottelink, 3.
een stukke land het Grote Dwars stukke ongeveer ses schepel land groot gelegen naast het land van
Hendrik Wassink, 4. een stukke land voor in den esch groot ongeveer een half mudde naast het land van
Gerrit Wassink en Hendrik Bloemen langs den gemenen weg. Ten einde den rentheffer bij onverhoopte
wan of misbetalinge sig daar aan ten allen tijde, so wegens capitaal als daarop te verlopen renten, kost en
schadeloos sal kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien en in het

bijsonder van die van niet getelden gelde. In kennisse der waarheid hebbe ik verw. rigter voornoemt
neffens den eersten comparant voor hem selfs en namens sijne vrouw waartoe behoorlijk in judicio
gequalificeert, deese getekend en gesegeld.
Actum Berghorst den 6 january 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren Jannes Mulder senior en Jannes Mulder junior persoonlijk in den
gerigte erschenen is Gerrit Wassink en desselfs vrouw Aaltjen Wassink tutore marito. Bekennende en
verklarende opgenomen en ontfangen te hebben van Willem Langehorst te Ypelo een capitale summa
van twee hondert ses en twintig guldens, segge f 226. Welke penningen sij comparanten beloofden
jaarlijks en alle jaren tot de aflosse toe te sullen verrenten met drie guldens en tien stuyvers van ieder
hondert. Sullende de opsage van weerskanten vrij staan dog een half jaar voor den verschijnsdag
behoorlijk moeten worden aangekondigt en als dan den voornoemde capitaal en daarop verschenen en
onbetaalde renten aan den rentheffer of regt verkregen hebbende moeten worden gerestitueert. Stellen sij
comparanten buiten een generaal verband van hare personen en goederen voor opgemelte capitaal en
daarop te verlopene renten tot een speciaal hypotheecq en onderpand 1. hun eigendommelijke stukke
land genaamt het Heetland ongeveer twee mudden lands groot gelegen naast het land van Garrit Wilmes
en Hendrik Wassink, 2. een stukke land genaamt de Agterste Velven ongeveer twee mudden land groot
gelegen naast het land van Hendrik Wassink en Schottelink, 3. een stukke land genaamt het Grote Dwars
stukke ongeveer ses schepel land groot gelegen naast het land van Hendrik Wassink, 4. een stukke land
voor in den esch groot ongeveer een half mudde naast het land van Gerrit Wassink en Hendrik Bloemen
langs den gemenen weg. Ten einde den rentheffer bij onverhoopte wanbetalinge sig daar aan ten allen
tijde, so wegens capitaal als daarop te verlopen renten, kost en schadeloos sal kunnen en mogen verhalen.
Onder renunciatie van alle hiertegens strijdige exceptien en in het bijsonder van die van niet getelden
gelde. In kennisse der waarheid hebbe ik verw. rigter voornoemt neffens den eersten comparant voor hem
selfs en namens sijne vrouw waartoe behoorlijk in judicio gequalificeert, deese getekend en gesegeld.
Actum Berghorst den 13 february 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren Jan Waanders en Jannes Mulder persoonlijk in den gerigte
erschenen sijn Berend Tjoonk en desselfs vrouw Wilmken Slettenhaar marito tutore, seggende verkogt
te hebben, sulx doende bij desen, aan Jan Slettenhaar in Notter alle deselver inboedel, vhee en
gewassen op den lande, bouwgereedschappen en hetgene verder onder de mobile goederen kan en
moet gerekend worden, sonder eenige uitsonderinge van wat aart of nature die ook mogen sijn en wel voor
ene summa van twee hondert en vijftig guldens, segge f 250. Verklarende comparanten verders van die
kooppenningen ten vollen te sijn voldaan en betaald en van voorschreven mobile goederen bij desen te
doen in optima juris forma landcedelijke cessie en overdragt aan en ten profijte van den koper voormeld.
Sig en hunne erfgenamen daarvan ontervende en den koper en erfgenamen daar aanervende. Onder
renunciatie van alle hier tegens strijdende exceptien en in het bijsonder van die van doli et lasionis en met
belofte van te sullen staan wagten en wharen voor de evictie en alle op en aansprake als na regten. In
kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese neffens de twede comparante als mede
den heer Hendrik Dikkers namens den eersten comparant waartoe in judicio was gequalificeert, getekend
en gesegeld.
Actum Berghorst den 27 february 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren Hendrik Dikkers en dr. J.A. ter Horst persoonlijk in den gerigte
erschenen sijn Arend Groten en desselfs vrouw Geertruid ten Bos tutore marito. Seggende en
verklarende verkogt te hebben en doende bij desen aan Berend ten Zijthof en vrouw Janna ter Weele,
Aaltjen ten Cate weduw Berend van Calcar en Gerrit Jan van Heek en vrouw Wilhelmina Sieberink
en Berend Mentink en huysvrouw, hun eigendommelijke toeebehorende plaatsjen Vischers gelegen

in het Markelerbroek tussen Bolink mate en het Armen meeken aan de Hoenders Mate dijk en verklarende
van de kooppenningen ad vier hondert gulden, segge f 400, vrij geld ten vollen te sijn voldaan en
betaald. En derhalven bij desen van gemelde plaatsjen Vischers in optima juris forma te doen
landcedelijke cessie, transport en overdragt aan en ten erfelijken profijte van de aankoperen voornoemd.
Hun comparanten en erfgenamen daarvan ontervende daar en tegen de koperen en erfgenamen daar
aanervende. Met belofte desen koop, cessie en overdragt ten allen tijde te sullen staan wagten en wharen
voor de evictie en alle op en aansprake als na regten. Onder renunciatie van alle hier tegen strijdende
exceptien. In kennisse der waarheid hebbe ik verw. rigter voornoemd neffens den eersten comparant voor
hem selfs en namens sijne vrouw daartoe in judicio behoorlijk is gequalificeert, dese eigenhandig
getekend en gesegeld.
Actum Rijssen den 14 maart 1783.
Copia
Ik Frans Anton Roterink J.U.Dr. tot Hoog Vorstelijk Munsterse Gegrave des amts op den Braam Rigter tot
Zuidloon certificere kragt deses dat voor mij en keurnoten F.J.C. Bruninck en J.D. Beekman in forma
judicie extraordinarie gecompareerd en erschenen is den Hoog Wel Geboren Gestrengen Heer Johan
Arnold Ludolf Baron Mulert Heer van Odink Bakkenhagen Mallum Hengelo en Olden Barsveld,
voor hem selfs en als tugtenaar en bodelhouders van de nalatenschap van sijn wijlen ehegemalinne
de Hoog Wel Geboren Vrouw J.A. Baronnesse Mulert geboren Baronnesse Mulert in leven Vrouw
van Odink Bakkenhagen en Mallum Hengelo Keppels en Olden Barneveld, mitsgaders als vader en
voogd van sijne twee minderjarige kinderen de Hoog Wel Geboren Heer C.J. Baron Mulert en den Freulen
J.C.M.J. Baronnesse Mulert. Verklarende bij desen te constitueren procurator Jan Schutte om namens hem
heer comparant sig te vervoegen aan het landgerigte van Kedingen en aldaar namens hem heer comparant
te verklaren en in optima juris forma te cederen en te transporteren, sulx doende kragt deses, aan de
Hoog Wel Geboren Vrouw Elisabeth Jacoba Baronesse van den Capellen tot Papekop geboren
Baronesse van Ittersum, vermits de kooppenningen voldaan sijn, het huys Keppels bij Markelo in sijne
bekende bepalinge gelegen met desselfs cingels, houtgewassen, landerijen, uitgesondert de weide de
Bosmate genaamt em met desselfs regt en geregtigheden, lusten en lasten, raad en onraad, so en in
diervoegen als hetselve bij den heer verkoper tot hier toe in eigendom is beseten, sijnde vrij allodiaal en
behalven de contributie, verpondingen, vuurstedegeld en andere heeren lasten, onbeswaart. En verders
constitueert den heer verkoper ook den heer procurator Jan Schutte om namens en vanwegens hem heer
comparant nog te compareren voor het landgerigte van Kedingen om in optima juris forma te cederen en
te transporteren, sulx doende kragt deses, aan den wel eerwaarden heer Bernardus ten Cate predicant
te Markelo en Jan Kistemaker ook woonagtig te Markelo, dewijl de kooppenningen betaald sijn, de
weide genaamt de Bosmate bij den huyse Keppels gelegen groot ongeveer ses dagen werken, sonder dat
egter den heer verkoper voor de meerdere of mindere mate van dien wil instaan; sijnde deese weide vrij
allodiaal en onbeswaart, uitgenomen de ordinaire verpondinge en contributie of andere heren lasten. Met
belofte van de voorschreven twee parcelen so en in diervoegen als deselve op den 20 aug. 1782 conform
de conditien en voorwaarden door den heer advocaat E. Dull namens den heer comparant publicq sijn
verkogt, desen koop na Overijsselschen landregte te sullen staan wagten en wharen voor alle op en
aanspraak onder verband als na regten en renuntiatie van alle hiertegens strijdende exceptien.
Constituerende den heer comparant den gevolmagtigden verder om alles te doen en te verrigten wat den
heer comparant selfs soude kunnen mogen of moeten doen. Met belofte van schadelooshoudinge en onder
verband van des heer comparants goederen de super stipuland. Des ten oirkonde hebbe ik rigter
voornoemd deese eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum op den Hoog Adelijken Huyse Odink in het Hoog Stift Munster in Westphalen op den tienden dags
des maands van maart 1700 drie en taggentig.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere luid
mede dat voor mij en assessoren Cornelis Soeters en proc. G.D. van Ingels persoonlijk in den gerigte
erschenen is proc. Jan Schutte geconstitueerde volmagtiger van den Hoog Wel Geboren Gestrengen

Heer J.A.L. Baron Mulert Heer van Odink Bakkenhagen Mallum Hengelo en Olden Barneveld.
Verklarende verkogt te hebben, sulx doende bij desen, aan de Hoog Wel Geboren Vrouw Elisabeth
Jacoba Baronnesse van der Capellen tot Papenkop geboren Baronnesse van Ittersum, sijn HWGG
eigendommelijke huys Keppels gelegen bij Markelo in sijn bekende bepalinge met desselfs cingels,
houtgewassen, landerijen, regt en geregtigheden, lusten en lasten, raad en onraad, luid acte van qualificatie
voor den Hoog Vorstelijken Munsterse Gegrave des ampts op den Braam Rigter te Zuidloon ad hune
actum in dato den 10 maart 1783 op hem comparant debite gepasseert, alhier vertoond, gelesen en van
waarden erkent en ten prothocollo van voluntaire acten geregistreert uit kragt van welke hij comparante,
so en in diervoegen als hetselve bij den heer verkoper tot hiertoe in eigendom is beseten geweest.
Verklarende van de volle koopspenningen ten vollen te sijn voldaan en betaald. Doende vervolgens hij
comparamt in voorschreven qualiteit in optima juris forma van het genoemde huys Keppels, ap en
dependentien, uitgesondert de weide genaamt de Bosmate, als boven gespecificeert, landcedelijke cessie,
transport een overdragt aan ende ten erfelijken profijte van mevrouw koperse E.J. Baronnesse van der
Capellen tot Papenkop geboren Baronnesse van Ittersum voornoemt. Haar hoog wel geboren en hare
erfgenamen mits desen daar aanervende daar in tegens den heer verkoper en sijne erfgenamen daar van
ontervende. Met belofte desen koop ten allen tijden te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op
en aansprake als na regten. Onder renunciatie van alle hiertegens strijdige exceptien regtens. In kennisse
der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese neffens den comparant eigenhandig getekend en
gesegeld.
Actum Goor den 15 maart 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere luid
mede dat voor mij en assessoren Cornelis Soeters en proc. G.D. van Ingels persoonlijk in den gerigte
erschenen is proc. Jan Schutte geconstitueerde volmagtiger van den Hoog Wel Geboren Gestrengen
Heer J.A.L. Baron Mulert Heer van Odink Bakkenhagen Mallum Hengelo en Olden Barneveld.
Luid acte van qualificatie voor den Hoog Vorstlijken Munstersen Gegrave des amts op den Braam en
Rigter tot Zuytloon ad hune actum in dato den 10 maart 1783 op hem comparant debite gepasseert, alhier
vertoond, gelesen en van waarden erkend en ten protocollo van voluntaire acten geregistreert, uit kragt van
welke hij comparant verklaarde verkogt te hebben, sulks doende bij desen, aan den wel eerwaarden
heer B. ten Cate predicant te Markulo en Jan Kistemaker ook te Marculo woonagtig, sijn hoog wel
geb gestr eigendommelijke weide genaamt de Bosmate gelegen bij Markelo bij het huis Keppels in sijn
bekende bepalinge met desselfs regt en geregtigheden, lusten en lasten so en in diervoegen het hetselve bij
den heer verkoper tot hiertoe in eigendom is beseten geweest. Verklarende van de volle koopspenningen
te sijn voldaan en betaald. Doende vervolgens hij comparant in voorschreven qualiteit in optima juris
forma van de genoemde weide met sijn regt en geregtigheden van dien, landcedelijke cessie, transport en
overdragt aan en ten erfelijken profijte van de koperen voornoemd. Hunne erfgenamen mits desen daar
aanervende daar in tegen den heer verkoper en sijne erfgenamen daarvan ontervende, Met belofte desen
koop ten allen tijden te sullen staan wagten en wharen voor alle evictie op en aansprake als na regten.
Onder renunciatie van alle hiertegens strijdige exceptien regtens. In kennisse der waarheid hebbe ik
verwalter rigter voornoemt dese neffens den comparant eigenhandig getekend en gesegeld.
Actum Goor den 15 maart 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere luid
mede dat voor mij en keurnoten Antony Bruggink en Petrus Immink persoonlijk in den gerigte erschenen
sijn Gerrit Vosgesang nu Huyskes en desselfs vrouwe Jenne Huyskes tutore marito. Verklarende uit
kragt van gedane verkoop voor een summa van een hondert en vijf en twintig guldens vrij geld,
waarvan aan haar den eersten met den laasten penning ten genoegen ende te danke is voldaan; daarvan
quiterende mits desen en te cederen, te transporteren en over te dragen haar eigendommelijke stukke
bouwland de Blikke genaamt gelegen tusschen de landen van Arend Wassink en Jan Meyer met het ene
einde schietende of rakende tegens het land van Herman Boesink en met het andere tegens dat van Jannes
Wolters in den Elsener esch groot drie en een half schepel gesaay sijnde tiendbaar; wijders met sijn lusten

en lasten, aan en ten erfelijken profijte aan de koper de secretaris Gerhard ter Horst en desselfs
huysvrouwe Aleyda Janssen. Deselve en hunne erfgenamen daar aanervende en de comparanten en hare
erfgenamen daarvan weder ontervende. Met belofte om desen erfkoop, cessie, transport en overdragt voor
alle evictie ten allen tijden te sullen caveren als regtens is onder expresse renunciatie van alle
tegenstrijdige exceptien regtens. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese
eigenhandig getekend en gesegeld en hebben beide comparanten des schrijvens onervaren dese mede
onderhandmerkt en gesegeld.
Actum Rijssen den 19 maart 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere luid
mede dat voor mij en assessoren J.H. Rouwenhorst en H. Borcharts persoonlijk in den gerigte erschenen
sijn Gerrit Slagman en desselfs vrouw Anna Slagmans uit de boerschap Harke tutore marito.
Verklarende wegens opgenomene en ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan
Jannes Leuveling (Klumpers) en desselfs huysvrouw Harmina Wiemerink een capitale summa van
vier hondert guldens, segge f 400. Welke penningen sij beloofden jaarlyx en alle jaar te sullen verrenten
met drie diergelijke guldens van ieder hondert en de eerste rente verschenen wesen den eersten maart 1784
en de opsage, die aan weerskanten word gereserveert een half jaar voor den verschijnsdag, moeten worden
aangekondigt en als dan voornoemde capitaal en daarop verlopen en onbetaalde renten in goeden
gangbaren gelde aan de renthefferen of erfgenamen moeten worden gerestitueerd en voldaan. Voor welk
capitaal en daarop te verlopen renten sij comparanten buiten een generaal verband van hare personen en
goederen bij desen tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellen 1. hun eigendommelijke huys en
hof genaamt Slagmans en door comparanten selfs bewoond wordende gelegen in Harke in sijn bekende
bepalinge, 2. een mudde land den Potkamp genaamt gelegen in Harke tusschen die van Jan en Hendrik
Wiemerink, 3. een mudde land Schreybeld genaamt gelegen tusschen Dalwichs en Kempers land, 4. een
schepel land tusschen dat van Lokers en Bekkers gelegen. Ten einde de renthefferen of regt verkrijgende
bij onverhoopte wan of misbetalinge sig daar aan wegens capitaal als daarop verschenen en onbetaalde
renten, ten allen tijde kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle
hier tegen strijdende exceptien en in het bijsonder van die van niet getelden gelde. In kennisse der
waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn. dese neffens Jan Klumpers daartoe door comparanten wegens
niet schrijvende en geen zegel gebruikende daartoe in judicio behoorlijk is gequalificeert, getekent en
gesegeld.
Actum Goor den 29 maart 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere luid
mede dat voor mij en assessoren Jannes Mulder senior en Jannes Mulder junior persoonlijk in den gerigte
erschenen is Jenneken Eertink weduwe wijlen Jacob Eertink, geadsisteert met Jan Waanders als haren
hiertoe verkoren en toegelaten mombair; voorts Berend Eertink, Hindrik Eertink en desselfs
huysvrouw Aaltjen Mensink tutore marito. Bekennende en verklarende van wegens opgenomen en bij
hun comparanten in klinkende gelde ontfangen penningen deugdelijk schuldig te wesen aan den wel
eerwaarden heere Berend ten Cate predicant te Markelo, een capitale summa van negen hondert
guldens, segge f 900. Welke penningen sij comparanten beloofden jaarlijks te sullen verrenten met drie
guldens en tien stuyvers van yder hondert, dog de rente binnen een vierendeel jaars na den verschijnsdag
betaald worde, sij als dan souden kunnen en mogen volstaan met drie guldens van yder hondert en de
eerste rente daarvan sal verschenen wesen heden over een jaar en so vervolgens van jaar tot jaar tot de
effective aflosse toe. Dewelke aan weersijden ten allen tijden sal vrij staan mits daarvan een half jaar voor
den verschijnsdag behoorlijke denunciatie worde gedaan. Voor welke capitaal en daarop te verlopen
renten sij comparanten buiten een generaal verband van personen en goederen tot een speciaal
hypotheecq en onderpand stellen 1. hun comparanten vrije en allodiale erve en goed genaamt
Eertink gelegen in de boerschap Harke onder desen weled. gerigte met alle desselfs lusten en lasten, hoge
en lage landerijen, so van bouw als hooyland, niets daarvan uitgesondert, invoegen so als de eerste
comparante met haar wijlen man Jacob Eertink en Tobias van Ommen ieder voor de halfscheid op den 3

april 1744 van wijlen den heer predicant Slaterus en oudburgermr. Berend ten Hengel hebben aangekogt
en waarvan vervolgens den andere halfscheid door Tobias van Ommen aan eerste comparante en haar
wijlen man Jacob Eertink in den jare 1743 is gecedeert en toegedeelt en so als sij comparanten hetselve
erve al nog besitten, 2. drie dagwerken hooyland de Eertink mate genaamt gelegen in der Harker meden
bij de Heymhorst so als sij comparanten hetzelve bij executoriale distractie hebben aangekogt, 3. twee
mudden bouwland het Pothof kampken genaamt gelegen in de Harker meden so als sij comparanten
hetselve van wijlen juffer Christina Pothof hebben aangekogt. Ten einde den heer rentheffer of
regtverkrijgende bij onvermoedelijke wan of misbetalinge sig daar aan wegens voornoemde capitaal en
daar op te verlopen renten kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle
hiertegens strijdende exceptien en in het bijsonder van de exceptie van niet getelden gelde. S.A.L. In
kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd ..... april 1783. rest blanco ….
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere luid
mede dat voor mij en assessoren Jannes Mulder en Hindrik Mulder persoonlijk in den gerigte
gecompareerd sijn Jan Brinkers en desselfs vrouw Harmina Peters tutore marito. Bekennende en
verklarende wegens opgenomene en bij hun te danke ontfangene penningen deugdelijk schuldig te wesen
aan Derk Hogelaar en vrouw Janna Vincent een capitale summa van negen hondert gulden, segge f
900. Welke penningen sij comparanten jaarlijks en dus alle jaren tot de aflosse toe beloven te verrenten
met drie guldens van ieder hondert, edog niet op de tijd betalende met drie guldens en vijf stuyvers van
ieder hondert. Sullende den eersten verschijnsdag vallen heden over een jaar en de opsage aan
weerskanten een half jaar voor den verschijnsdag moeten worden aangekondigt. Voor welk capitaal en
daarop te lopen renten sij comparanten buiten een generaal verband van hunne personen en goederen bij
desen tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellen 1. hun eigendommelijke huys en hoff gelegen
in Stokkum tusschen de huysen van scholte Mensink en Kuiper, 2. een kamp saayland genaamt den
Levers kamp gelegen tusschen het blik van de Hunger en Leferink leemakker groot rijkelijk vier mudden
land gelegen in Stokkum, 3. een dagwerk hooyland genaamt het Slag gelegen bij Broek Gerrit in het
Stokkemerboek, 4. een stukke land genaamt den Steenakker groot 3 schepel land gelegen in den
Stokkemer esch tusschen de landerijen van de scholte en Leferink. Ten einde de renthefferen of
regtverkrijgende bij onverhoopte wan of misbetalinge sig daar aan ten allen tijden kost en schadeloos
sullen kunnen en mogen verhalen, so wegens capitaal als daarop te verlopen renten. Onder renunciatie van
alle hier tegens strijdende exceptien en in specie die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der
waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese eigenhandig getekend en gesegeld en is dese mede
door de comparanten niet kunnende schrijven nog segel gebruikende onderhandmerkt en met bijstaande
segel gesegeld.
Actum Berghorst den 5 may 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere luid
mede dat voor mij en assessoren Hendrik Dikkers en Hindrik Grevink persoonlijk in den gerigte
gecompareerd en erschenen sijn Jan Hegeman en desselfs vrouw Wijsse Hiddink tutore marito.
Bekennende en verklarende in enen onwederroepelijken erfkoop verkogt te hebben, sulx doende bij
desen, aan het Burger Weeshuys der stad Deventer of wel desselfs tijdelijke provisoren de heeren en
meesters Alexander van Suchtelen en Martinus van Doornink in die qualiteit 1. hun eigendommelijke
hooyland sijnde een derde part van de Dondermate groot vier dagwerken, 2. hun eigendommelijke
hooyland sijnde een derde part van den Bullener mede vier dagwerk groot, 3. hun eigendommelijke
hooyland sijnde een derde part van de Rijt groot twee dagwerk en een derde van alle de
bouwlanden daar tusschen gelegen alsmede 4. hun eygendommelijke hooyland sijnde een derde part
van de Dreteler slagen groot drie schoft. Alles met haar regt en geregtigheden, ouden en nieuwen
toebehoor so als deselve door hun comparanten sijn beseten en respective in hare bekende bepalinge
gelegen in het Enter en Elsenerbroek en wel sulx alles voor de summa van dertien hondert en vijf en
twintig gulden. Verklarende sij comparanten verders van de voormelde cooppenningen ten vollen te sijn
voldaan en betaald en daarvan mits desen te quiteren. Doende oversulks van alle die boven gemelte

landerijen, regt en geregtigheden van dien mits desen in optima juris forma landcedelijke cessie, transport
en overdragt aan en ten erfelijken profijte van het Burger Weeshuys der stad Deventer voornoemd. Mits
desen ontervende en gemelte weeshuys in tegendeel daar wederom aanervende. Met belofte desen
verkoop, cessie transport en overdragt ten allen tijde voor de evictie alle op en aanspraak te sullen staan
wagten en wharen als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle hier tegens strijdende exceptien. In
kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese neffens de comparanten respective
getekend en onderhandmerkt en gesegeld.
Actum Elsen den 8 may 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere luid
mede dat voor mij en assessoren Jannes Mulder en Hindrik Mulder persoonlijk in den gerigte erschenen is
Willem Dijkers. Verklarende uit kragte van gedane verkoop voor een summa van drie hondert en tien
gulden, segge f 310, waarvan den eersten met den laasten penning ten genoegen en te danke is voldaan,
daarvan quiterende mits desen, te cederen, te transporteren en over te dragen sijn eigendommelijke een
derde part van den sogenaamden Lefers kamp gelegen tusschen het blik van de Hunger en Leferinks
leemakker gelegen in Stokkum. Met alle desselfs lusten en lasten, regt en geregtigheden aan en ten
erfelijken profijte van de kopers Jan Brinkers en vrouw Hermina Brinkers (Peters). Deselve en hunne
erfgenamen daar aanervende en den comparant en sijnde erfgenamen daarvan weder ontervende. Met
belofte om desen erfkoop, cessie, transport en overdragt voor alle evictie op en de aansprake ten allen
tijden te sullen caveren als regtens is onder expresse renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. In
kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemt deese eigenhandig getekend en gesegeld gelijk
dit door den comparant mede eigenhandig getekend en gesegeld is.
Actum Berghorst den 8 may 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere luid
mede dat voor mij en assessoren Cornelis Soeters en proc. G.D. van Ingels persoonlijk in den gerigte
gecompareerd sijn Gerrit Kloots en A. Kwack in qualiteit als mombairen over de minderjarige kinderen
van Berend ten Dam en Teuntjen Costers. Verklarende bij publicq veilinge op den 12 september 1782
ten overstaan van desen wel edelen gerigte verkogt te hebben, uit kragte van die gedane verkoop ter
summa van een hondert en veertig guldens en tien stuyvers, segge f 140-10, waarvan den eersten met
den laasten penning is voldaan en betaald, daarvan quiterende bij desen, te cederen, te transporteren en
over te dragen een huys en hof staande en gelegen in het dorp Markelo in sijn bekende bepalinge met
sijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, aan en ten erfelijken profijte van Berend Hendrik
Reurslag. Hem en sijne erfgenamen daar aanervende daar in tegen de comparanten de voorschreven
minderjarige kinderen en hunne erfgenamen daarvan weder ontervende. Met belofte om desen koop,
cessie, transport en overdragt voor alle evictie, op en aansprake ten allen tijde te sullen caveren als na
regten onder expresse renunciatie van alle tegen strijdende exceptien. In kennisse der waarheid hebbe ik
verwalter rigter voornoemd dese neffens de comparanten in hunne gemelte qualiteit eygenhandig getekend
en gesegeld.
Actum Goor den 17 may 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere luid
mede dat voor mij en assessoren Cornelis Soeters en proc. G.D. van Ingels persoonlijk in den gerigte
gecompareerd sijn Gerrit Kloots en A. Kwack in qualiteit als mombairen over de minderjarige kinderen
van Berend ten Dam en Teuntjen Costers. Verklarende bij publicq veilinge op den 12 september 1782
ten overstaan van desen wel edelen gerigte verkogt te hebben een stuk bouwland, zijnde het twede als
toen verkogte parceel, gelegen in den dorper esch bij Markelo in sijn bekende bepalinge uit kragte van
dien ter summa van een hondert en drie en sestig gulden, segge f 163. Waarvan den eersten met den
laasten kooppenning voldaan en betaald is, daarvan quiterende bij dese, doende landcedelijke cessie,
transport en overdragt van opgemelte stukjen bouwland met sijne lusten en lasten, regt en geregtigheden,
aan en ten erfelijken profijte van den koper Willem Fockers. Hem en sijne erfgenamen daar

aanervende daar in tegen de verkoperen namens de minderjarige kinderen daarvan weder ontervende. Met
belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt voor alle evictie, op en aansprake ten allen tijde te
sullen caveren als na regten onder expresse renunciatie van alle tegen strijdende exceptien. In kennisse der
waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd dese neffens de comparanten in hunne gemelte qualiteit
eygenhandig getekend en gesegeld.
Actum Goor den 17 may 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere luid
mede dat voor mij en assessoren Cornelis Soeters en proc. G.D. van Ingels persoonlijk in den gerigte
gecompareerd sijn Gerrit Kloots en A. Kwack in qualiteit als mombairen over de minderjarige kinderen
van Berend ten Dam en Teuntjen Costers. Verklarende bij publicq veilinge op den 12 september 1782
ten overstaan van desen wel edelen gerigte verkogt te hebben een stuk bouwland, sijnde het derde als
toen verkogte parceel, gelegen in den Harker esch in sijn bekende bepalinge uit kragte van dien ter
summa van een hondert een en dertig gulden en tien stuyvers, segge f 131-10. Waarvan den eersten
met den laasten kooppenning voldaan en betaald is, daarvan quiterende bij desen. Doende landcedelijke
cessie, transport en overdragt van opgemelte stukje bouwland aan en ten erfelijken profijte van den
koper Berend ten Zijthoff. Hem en sijne erfgenamen daar aanervende, daar in tegen de verkoperen
namens de minderjarige kinderen daarvan weder ontervende. Met belofte om desen koop, cessie, transport
en overdragt voor alle evictie, op en aansprake ten allen tijde te sullen caveren als na regten onder
expresse renunciatie van alle tegen strijdende exceptien. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter
rigter voornoemd dese neffens de comparanten in hunne gemelte qualiteit eygenhandig getekend en
gesegeld.
Actum Goor den 17 may 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere luid
mede dat voor mij en assessoren Cornelis Soeters en proc. G.D. van Ingels persoonlijk in den gerigte
gecompareerd sijn Gerrit Kloots en A. Kwack in qualiteit als mombairen over de minderjarige kinderen
van Berend ten Dam en Teuntjen Costers. Verklarende bij publicq veilinge op den 12 september 1782
ten overstaan van desen wel edelen gerigte verkogt te hebben een stukjen bouwland, sijnde het 4e als
toen verkogte parceel, in sijn bekende bepalinge op den Wemerkamp gelegen uit kragte van dien, ter
summa van twee en sestig guldens, segge f 62. Waarvan den eersten met den laasten kooppenning
voldaan en betaald is, daarvan quiterende bij desen. Vervolgens doende landcedelijke cessie, transport en
overdragt van opgemelte stukjen bouwland aan ten erfelijken profijte van den koper Adolph Kwack.
Hem en sijne erfgenamen daar aanervende, daar in tegen de verkoperen en hare erfgenamen daarvan
weder ontervende. Met belofte om desen koop, cessie, transport en overdragt voor alle evictie, op en
aansprake ten allen tijde te sullen caveren als na regten onder expresse renunciatie van alle tegen
strijdende exceptien. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd dese neffens de
comparanten in hunne gemelte qualiteit eygenhandig getekend en gesegeld.
Actum Goor den 17 may 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren Jannes Mulder senior en Jannes Mulder junior persoonlijk in den
gerigte gecompareerd is Gradus van Nes. Verklarende voor sig selfs en in qualiteit als boedelhouder van
sijn wijlen vrouws nalatenschap en dus mede in qualiteit als vader en wettige voogd van sijn minderjarige
zoon Hendricus bij wijlen sijn vrouw Grietjen ten Barge in echte verwekt, verkogt te hebben, sulx
doende bij desen, aan Willem Lentfers sijn eigendommelijke hooyland genaamt de Ossenweide
sijnde ongeveer vier dagwerken groot, waarvan de andere halfscheid thans toebehoort Jan Schreurs
(Geelink) te Elsen; sijnde gelegen in het Enterbroek met alle desselfs regt en geregtigheden, lusten en
lasten en wel voor de summa van drie hondert drie en taggentig guldens en tien stuyvers, segge f
383-10. Van welke penningen hij verder verklaarde ten vollen voldaan en betaald te sijn en derhalven van
voorschreven hooyland, regt en geregtigheden van dien, bij desen in optima juris forma te doen

landcedelijke cessie, transport en overdragt aan en ten erfelijken profijte van de koper voornoemd.
Denselven en sijne erfgenamen bij desen daar aanervende daar in tegen sig en sijne erfgenamen daarvan
ontervende. Met belofte desen verkoop, cessie en overdragt ten allen tijde te sullen staan wagten en
wharen voor de evictie alle op en aanspraak als na regten verpligt en versoek van approbatie so verre
nodig en dienstig ten opsigte van sijn minderjarige zoon voormeld die dan ook verleent word bij desen. In
kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens den comparant dese eigenhandig
getekend en gesegeld.
Actum Berghorst den 20 may 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren proc. G.D. van Ingels en Jannes Mulder persoonlijk gecompareerd
sijn Jan Brinkers en desselfs vrouw Harmina Peters tutore marito. Welke bekenden en verklaarden
opgenomen en in klinkende gelde ontfangen te hebben van Willem Leferink een capitale summa van
vijf hondert guldens, segge f 500. Welke penningen sij comparanten jaarlyx en alle jaar tot de volle
aflosse toe sullen verrenten tegens drie gulden van ieder hondert waarvan den eersten verschijnsdag vallen
sal heden over een jaar en so vervolgens van jaar tot jaar. Sullende de aflosse die aan weersijden vrij staat
een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijk moeten worden aangekondigt en als dan gemelde capitaal
en daarop verschenen en onbetaalde renten aan handen van de rentheffer voornoemd of derselver erven
kost en schadeloos moeten worden gerestitueerd. Voor welk capitaal en daarop te verlopen renten sij
comparanten buiten een generaal verband van hunne personen en goederen tot een speciaal hypotheecq
en onderpand stellen 1. een stukke land genaamt den Bellenakker ongeveer ses schepel land gelegen
tusschen het land van de Weerd en Scholte Hof, 2. een half mudde land gelegen agter Nihuys kamp
tusschen Wolberink en Looink, 3. anderhalf dagwerk hooyland gelegen agter de Leenhorst. Ten einde de
rentheffer of regt verkrijgende bij onverhoopte wan of misbetalinge, so wegens capitaal als daarop te
verlopen renten, kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhalen. Renuncierende sij comparanten ten
dien einde van alle hier tegens strijdende exceptien en in het bijsonder van die van niet getelden gelde.
S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemt neffens de comparanten deese
eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Berghorst den 26 may 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren proc. G.D. van Ingels en Jannes Mulder persoonlijk in den gerigte
gecompareerd sijn Gerrit Wassink (te Lintele) en sijne vrouw Aaltjen Wassink tutore marito.
Bekennende en verklarende opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben van Antony Slot
uit het kerspel Goor de summa van een duysend ses hondert gulden, segge f 1600. Welke penningen
sij beloofden jaarlyx en dus alle jaren te sullen verrenten met drie guldens van ieder hondert. Sullende den
eersten verschijnsdag vallen heden over een jaar en so vervolgens alle jaeren tot de volle aflosse toe. Die
aan weersijden gereserveert blijft mits den een den anderen een half jaar voor den verschijnsdag de
behoorlijke opsage sal moeten doen en als dan voornoemd capitaal en daarop verschenen en onbetaalden
renten kost en schadeloos aan den rentheffer of regt verkregen hebbende in goeden gangbaren gelde
moeten worden gerestitueerd. Stellende sij comparanten voor voornoemd capitaal en daar op te verlopen
renten buiten een generaal verband van hunne personen en goederen tot een speciaal hypotheecq en
onderpand 1. hun eigendommelijke huys en gaarden, 2. een stuk hooyland genaamt het Slag groot
ongeveer ses dagwerk, 3. twee dagwerk hooyland in de Blekke mate, als mede een half mudde saayland
mede in de Blekke mate gelegen, 4. het Grote Meken ongeveer twee dagwerk, 5. het Kleine Meken groot
twee schoft en eindelijk alle het gewas thans staande op de landerijen van comparanten die door dezelve
bebouwd worden. Ten einde de rentheffer of regt verkrijgende sig daar aan ten allen tijde bij onverhoopte
wanbetalinge, so wegens voornoemd capitaal als daar op te verlopen renten, kost en schadeloos sal kunnen
en mogen verhalen. Renuncierende van alle strijdige exceptien en in het bijsonder van die van niet
getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens den eersten
comparant dese getekend en door de twede comparante onderhandmerkt en te samen gesegeld.

Actum Berghorst den 27 may 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat op den 12 april 1783 ter instantie van procurator J.B. Auffemorth als bediende van de
koopman Derk Hendrik Snell te Deventer bij executie is verkogt geworden een huys en gaarden
gelegen in Stokkum naast of bij Jan Greven, als mede nog een gaarden gelegen over den weg mede naast
het land van Jan Greven; alle toebehoort hebbende aan Jan Peusschers en dat daarvan als toen bij
brandender kaarsen uitgang is koper geworden Jan Look op den Pot en wel voor de summa van
vierhondert vijf en twintig guldens, segge f 425, aan mij ten vollen voldaan en betaald. Waarvan
derhalven bij desen quiteren en van dat voornoemde huys en gaardens (onder reserve van de losse als na
landregte) aan den gemelten koper Jan Look op den Pot van gerigtswegen doen landcedelijke cessie,
transport en overdragt naar inhoud der koopsconditien ten protocollo ervintelijk den gexecuteerden Jan
Peusschers en erfgenamen bij desen daarvan ontervende en den koper en erfgenamen integendeel daar
aanervende. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese van gerigtswegen
gegeven, getekend en gesegeld.
Actum Berghorst den 26 juny 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deses dat voor mij en assessoren Herman Mulder en Jan Waanders persoonlijk in den gerigte
erschenen is Jan Look op de Pot. Bekennende en verklarende van wegens opgenomene en bij hem
comparant ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan den Hoog Wel Geb Gestr
Heer Derk Baron van der Wijk ten Dam (uit Diepenheim), een capitale summa van vijf hondert
guldens f 500. Welke penningen hij comparant jaarlyx en dus alle jaren tot de aflosse toe beloofde te
sullen verrenten met drie gulden en tien stuyvers van ieder hondert, edog so de rente binnen agt weken na
den jaarlijksen verschijnsdag, waarvan den eersten vallen sal op den 20 juny des aanstaanden jaars 1784
en so vervolgens van jaar tot jaar, betaald wierden hij als dan soude kunnen en mogen volstaan met drie
gulden en vijf stuyvers van ieder hondert. Sullende de opsage die aan weerskanten word gereserveert en
een vierdel jaars voor den verschijnsdag moet worden aangekondigt en als dan voornoemde capitaal en
daarop verschenen en onbetaalde renten aan den heer rentheffer of erfgenamen in goeden alhier gangbaren
gelde moeten worden gerestitueert en voldaan. Stellende hij comparant buiten een generaal verband van
persoon en goederen bij deesen voor het gemelte capitaal en daarop te verlopen renten tot een speciaal
hypotheecq en onderpand 1. het plaatsjen Peusschers so als hij hetselve op den 12 april deses jaars
1783 bij executie heeft aangekogt met alle desselfs renten, geregtigheden, ap en dependentien van dien, 2.
een geregt vierde part in het plaatsje de Pot so als hetselve thans door hem word bewoond en in
eigendom beseten. Ten einde de heer rentheffer of erfgenamen bij ondenkelijke wan of misbetalinge sig
daar aan, so wegens voornoemd capitaal als daarop verlopen en onbetaalde rente, kost en schadeloos sal
kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle hier tegens strijdende exeptien en in het bijsonder
van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd dese
neffens den comparant eigenhandig getekend en gesegeld.
Actum Berghorst den 26 juny 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
mits desen dat voor mij en assessoren Harmen Mulder en Jan Waanders persoonlijk in den gerigte
erschenen sijn Gerrit Huyskes (Vosgesang) en sijne vrouwe Jenne Huyskes tutore marito. Verklarende
verkogt te hebben, sulks doende bij desen, aan des eersten comparants broeder Jacob Vosgesank thans
op den huyse Boekelo 1. hun comparanten eigendommelijke stukke land genaamt het Katten stukke
gelegen in den Elsener esch naast het land van den Teemker en Jannes Schuppers groot ongeveer drie
schepel lands, 2. een stukke land genaamt den Braambeld mede gelegen in den Elsener esch naast het
land van Hegemans en Meyer groot ongeveer een mudde land, 3. een stukke land mede in den Elsener
esch gelegen naast het land van Hegeman en Meyer schietende met het eene einde aan het gemeene veld
groot ongeveer vijf schepel land. En wel alle te samen voor de summa van f 350, segge drie hondert en

vijftig gulden. Verklarende sij comparanten ten vollen te sijn voldaan en betaald en bij desen van
bovengemelte stukken lands in optima juris forma te doen landcedelijke cessie, transport en overdragt aan
en ten erfelijken profijte van den koper voornoemd; den selven en erfgenamen daar aanervende en hun
comparanten en erfgenamen integendeel daarvan ontervende. Met belofte desen erfkoop, cessie en
overdragt ten allen tijden te sullen staan wagten en wharen voor de evictie en alle op en aanspraak en
onder renunciatie van alle hier tegens strijdende exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik
verwalter rigter voornoemd deese eigenhandig getekend en gesegeld en is deese mede door comparanten
niet kunnende schrijven onderhandmerkt en gesegeld.
Actum Berghorst den 1 july 1783.
onleesbaar ............. questien tussen .............. de laaste geadsisteert als regtens ...... ter eenre en Erik Joan
Philip Spittaal ten welken sig Levin Fredrik van Amboten als man en mombaar van desselfs
echtgenote Maria Elisabeth Charlotta van Spittaal prosuo intresse in volgende gedaagdens en
gevoegden ter andere sijde over de sucessieven en aan alle soo daane quest en onjurcate alodiale en
precidaale goederen, actien en crediten geene uitgesondert als door Anna Johanna Aleyda van Munster
tot Mensink op den 28 december 1781 met de doot nagelaten zijn. So is er na dit parthije hune ende
deselven aanspraak en antwoord hadden overgegeven en deselve bij decreet van deesen Hoove van den 5
deeses maands november waaren geordonneert te erschijnen voor Heeren Commissarissen ten fine van
accommodatie op heeden door mediative tussenspraak van de heeren Jan Gaymans docter der beyde
regten en dr. in deesen door den heer en meester D.W.S. Berntsen de plaatse uittreedende en Frans Jan van
Heekeren tot Beurse mede raden tussen .... ter vereffening van voormelde boedels questien getransegeert
en overeen gekomen. Eerstelijk dat tot demping van alle de openstaande boedelschulden in het publicq
den in deesen boedel aangestelden sequester Fredrik Lefers sijn geveild en aan de meestbiedende zullen
finaal verkogt worden. Nb de tiende uit het goed Wolbrink in Overijssel en ten einde sulx zijn
behoorlijk effect zal kunnen erlangen, soo word mits deesen van ... aan den sequester.... der wedersijdsche
parthijen volkomen aucthoriseert om van het allodiale .... van de bewijsen van eigendom voor soo verre
deselve in den boedel gevonden worden te doen behoorlijke landrigtelijke transporten.
Aldus geconvenieert in de vertrekkamer des Hoven van Gelderland binnen Arnhem den 21 november
1782.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deeses dat voor mij en assessoren dr. J. Hulsken en Arend Borgerink persoonlijk in den gerigte
gecompareerd is de heer Frederik Leefers in qualiteit als sequester en gevolmagtigde over den boedel
van wijlen de Freulen A.J.A. Baronnesse van Munster tot Mensink luid acte van qualificatie van den
21 november 1782 voor den Hoove van Gelderland binnen Arnhem daartoe op hem comparant
gepasseerd, alhier gesien, gelesen en van waarden erkent en quad clausules concestenten ten prothocolle
van voluntaire acten deeses gerigts geregistreerd. Verklaarende uyt kragt van gedaane publicqe verkoop
voor eene somma van penningen aan hem ten vollen betaald en voldaan te zijn en bij juris optima forma te
doen landsedelijke cessie, transport en overdracht van de bloet of krijttiende gaande uyt het erve
Wolbrink in Stokkum; den gaarden daarvan uitgesondert aan en ten erfelijken profijte van het
Landrentampt van Twenthe. Het voornoemde rentampt bij deesen daar aanervende daar in teegen de
constituenten en erfgenamen daarvan ontervende. Met belofte deesen verkoop, cessie, transport en
overdracht ten allen tijde te zullen staan wagten en whaaren de evictie en alle op en aanspraake als na
rechten en onder renunciatie van alle hier teegens strijdende exceptien die hem comparant of desselfs
constituenten uit eenige hoofde mogten competeeren. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter
rigter voorn. dese neffens den comparant eigenhandig geteekent en gezegelt.
Actum Berghorst den 17 july 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en weegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
mits deesen dat voor mij en assessoren Roelof Dragonder en Gerrit Gerritsen Evers persoonlijk in den
gerigte gecompareerd zijn Hendrik Lammertink (Ikkink) en vrouw Teunisjen Lammertink tutore

marito. Verklaarende uyt kragt van gedaane verkoop bij deesen in optima juris forma te doen
landzeedelijke cessie, transport en overdragt van een hooyland genaamd de Koele groot een dagwerk
geleegen in het Stokkummerbroek naast het land van Truykks en de Blaader mate en wel aan en ten
erffelijken profijte van Gerrit Wilbers en erfgenamen. Verklarende verder van de kooppenningen ad f
180 ten vollen betaald en voldaan te sijn; voorts den kooper en erfgenaamen bij deesen daar aanervende,
daar en tegen sig hun comparanten en erfgenamen daarvan ontervende. Met belofte deesen verkoop,
cessie, transport en overdragt te zullen staan wagten en whaaren voor de evictie en alle op en aanspraake
als na rechten verpligt. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn. neffens den
eersten comparant voor hem selfs en meede namens sijn vrouw deese eigenhandig getekend en gezegelt.
Actum Berghorst den 5 augustus 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
mits desen dat voor mij en assessoren Jannes Mulder senior en Jannes Mulder junior persoonlijk in den
gerigte gecompareerd zijn Derk Endeman en desselfs vrouw Geertjen Tijmans tutore marito.
Verklaarende uyt kragt van gedaane verkoop voor de somma van hondert vijff en twintig gulden, zegge
f 125, bij hun reeds ten vollen ontfangen bij deesen in optima juris forma te doen landzedelijke cessie,
transport en overdragt van een stukke land groot twee scheepel gesaay geleegen in den Noord esch te
Markel naast off tusschen de landerijen van Klumpers en van Heek en wel aan en ten erfelijken profijte
van Lambert Nijenhuys en derselver erfgenamen. Bij desen doen aanervende en in tegendeel selfs en
erfgenamen daarvan ontervende. Met belofte deesen verkoop, cessie en overdragt ten allen tijde te zullen
staan wagten en whaaren voor de evictie en alle op en aanspraake als na regten verpligt. S.A.L. In
kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn. neffens Adolph Quack die door comparanten
daartoe gequalificeert selfs niet kunnende schrijven nog zeegel gebruykende, deesen eigenhandig
geteekent en gezegelt.
Actum Berghorst den 6 september 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
mits desen dat voor mij en assessoren proc. G.D. van Ingels en Ludolph Jansen persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Willem ten Doeschatte en vrouw Geertruyd ten Stokkentreeft tutore marito.
Bekennende en verklaarende mits deesen opgenoomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben van
den koopman Hendrik ten Kaate en de weduwe van Berent van Calcar eene somma van hondert vijf
en negentig gulden, zegge f 195. Welke penningen sij beloofden jaarlijks en alle jaaren tot de volle
restitutie toe te zullen verrenten met vier gelijke guldens van yder hondert. Soo nogtans dat indien de
renten binnen vijf weeken na elken verschijnsdag betaald worden, zij comparanten als dan zullen kunnen
en moogen volstaan met drie gulden en tien stuivers van yder hondert. Zullende den eersten verschijnsdag
vallen op den 10 september 1784 en soo vervolgens van jaar tot jaar. De opsage die aan weerskanten word
gereserveerd zal een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijk moeten worden aangekondigt en als dan
voorschreven capitaal en daarop verschenen en onbetaalde renten aan de renthefferen in goeden
gangbaaren gelde moeten worden gerestitueerd en voldaan. Voor welk capitaal en daarop te verloopene
renten sij comparanten buyten een gemeen verband van persoonen en goederen tot een speciaal hypotheeq
en onderpand stellen hunne eigendommelijke twee stukken bouwland in den Avasse brink geleegen
tussen de landen van Arent Vaarhorst ter eener en die van hr ten Cate en van Calcar ter andere zijde. Ten
einde de renthefferen bij onverhoopte wan of misbetalinge sig daar ten allen tijde, soo weegens
voornoemde capitaal als daarop te verloopene renten, kost en schaadeloos zullen kunnen en moogen
verhaalen. Renuncierende van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende en in het bijsonder van die
van niet getelden gelde. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens de
comparanten dese eigenhandig geteekent en gezeegelt.
Actum Berghorst den 10 september 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
mits desen dat voor mij en assessoren Herman Mulder en Jannes Mulder junior persoonlijk in den gerigte

erscheenen sijn Hendrik Sligman en deszelfs vrouw Aaltien Boolink tutore marito. Bekennende en
verklaarende opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben van den heer en mr. Martinus van
Doornink te Deventer de somma van twee hondert guldens, zegge f 200. Dewelke sij comparanten
beloofden jaarlijks en dus alle jaaren tot de volle aflosse toe te sullen verrenten met drie gulden van yder
hondert. Zullende den eersten verschijndag daarvan vallen heden over een jaar en de opsage die aan
weerskanten word gereserveerd een halff jaar voor den verschijndag moeten worden aangekondigt en als
dan voornoemd capitaal en daarop verloopene renten aan den heer rentheffer off erven in goeden
gangbaaren gelde moeten worden gerestitueerd. Voor welk capitaal en daarop te verloopene rente sij
comparanten buyten een generaal verband van persoonen en goederen bij deesen tot een speciaal
hypotheek en onderpand stellen hunne eigendommelijke plaatse Wiemerink genaamd in zijn bekende
bepaalinge geleegen onder Markel met alle desselfs hooge en lage landerijen, houtgewassen en daarop
staande getimmertens, regt en geregtigheeden van dien, niets uytgesondert en soo en in diervoegen als
hetselve thans door hun comparanten in eigendom beseeten word. Ten einde de rentheffer off regt
verkrijgende bij onverhoopte wan of misbetalinge zig hier aan ten allen tijden weegens voornoemd
capitaal en daarop verscheene en onbetaalde renten, kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhaalen.
Onder renunciatie van tegens strijdende exceptien en in het bijsonder van die van niet getelden gelde.
S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens den eersten comparant voor
hem zelfs en namens zijn vrouw waartoe in judicio was gequalificeert desen eigenhandig geteekent en
gezegelt.
Actum Berghorst den 17 november 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
mits desen dat voor mij en assessoren proc. G.D. van Ingels en Jannes Mulder junior persoonlijk in den
gerigte erscheenen zijn Jan Beldman (ten Damme) en deszelfs vrouw Fenneken Beldman marito tutore.
Bekenden en verklaarden weegens verstrekte en bij hun comparanten te danke ontfangene penningen
opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Arend Rengerink te Gelsteren de somma van vier hondert
guldens, zegge f 400. Van welke penningen zij comparanten beloofden jaarlijks en dus alle jaaren tot de
volkoome aflosse toe te zullen verrenten met drie gulden en tien stuyvers van yder hondert; soo nogtans
dat indien de renten binnen twaalf weeken na elken verschijndag worden betaald, zij als dan zouden
kunnen en moogen volstaan met drie gulden van yder hondert. De eerste rente zal verschenen weesen
heeden over een jaar en soo vervolgens alle jaaren en de opsaage die aan weerskanten word gereserveerd
een half jaar voor den verschijndag moeten worden aangekondigt en als dan voorn. capitaal met de
resteerende renten aan den rentheffer off regt verkrijgende in goeden gangbaaren gelde moeten worden
gerestitueerd en voldaan. Voor welk capitaal en daarop te verlopene rente zij comparanten buyten gemeen
verband van persoonen en goederen tot een speciaal hypotheeq en onderpand stellen hunne
eigendommelijke catterplaatse genaamd den Beld of Beldmans met alle daar onderhoorige hooge en
laage landerijen daarop staande, getimmertens en houtgewassen, regt een geregtigheeden en verdere ap en
dependentie van dien, in sijne bekende bepaalinge geleegen in Stokkum. Ten einde den rentheffer of regt
verkrijgende sig daar aan ten allen tijde weegens voornoemd capitaal en daarop te verloopene renten bij
onverhoopte wan of misbetaalinge, kost en schadeloos zal kunnen en moogen verhaalen. Onder
renunciatie van alle hier teegen strijdende exceptien en in het bijsonder van die van niet getelden gelde.
S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese eigenhandig geteekent en
gezeegelt en is deese meede door de comparanten des schrijvens onervaaren onderhandmerkt en
gezeegelt.
Actum Berghorst den 26 november 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deeses dat voor mij en assessoren Egbert van Lochum en Willem ten Zijthoff in den gerigte
erscheenen zij Juffrouw Anna Isabella Hulsken wed. wijlen burgemr. Wolter Jalink geadsisteerd met
proc. Wilhelm Hulsken als haar ad hune actum verkoorenen mombaar, voorts dr. Wilhelm Jalink en
Stijntjen ten Caate eheluyden marito tutore. De welke bekenden en verklaarden weegens verstrekte en

wel ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan den heer en mr. Joan Caspar
Lemker en de vrouwe Johanna Wilhelmina de Beaufort eheluyden off derselver erven, eene summa
van twee duysent gulden, zegge f 2000. Onder conditie en belofte om deselve jaarlijks te zullen
verrenten teegen drie gulden en tien stuyver van yder hondert; waarvan het eerste jaar rente zal
verscheenen zijn op heeden over een jaar en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de opzaage en aflosse toe.
Die men zig ten weederzijden alle jaren reserveerd mits de aankondiging die van een vierendeel jaars voor
den verschijndag geschiede, wanneer de rentgeveren gehouden zullen zijn om het capitaal als meede alle
jaarlijkse te betaalen renten aan handen van de renthefferen off derselver erven binnen Deventer franco
moeten erleggen en restitueeren. Voor welk capitaal en intressen comparanten verbinden hunne persoonen
en goederen geene uytgesondert en tot een speciaal hypotheecq en onderpand daar voor stellende hun
erve en goed Bekkers in de boerschap Harke gerigts Kedingen kennelijk geleegen. Ten einde de
renthefferen of derselver erfgenamen zig daar aan ten allen tijde in val van onverhoopte wanbetalinge, zoo
van capitaal als renten, kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle
hier teegenstrijdige exceptien in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In waarheids oirkonde
hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese neffens de comparanten getekent en gezegelt.
Actum Goor den 31 january 1784.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen doe
condt en certificere bij deesen dat voor mij en assessoren welke waaren proc. G.D. van Ingels en
Hermanus ten [Zende] persoonlijk in den gerichte erscheenen is Berendina Kuypers wed. wijlen Jan
Hendrik Beuvink geadsisteerd met Gerrit Olthuys als haaren verkooren et ad hune actum toegelatenen
mombaar. Welke bekenden en verklaarden verkogt te hebben, zoo als verkoopen bij deesen, aan
Benjamin Sprakel en deszelfs huysvrouwe Berendina Hendrika Sprakel gebooren Sweerink, haar
eigendommelijke agste part van het erve Rengers in de boerschap Stokkum deeses gerigts in zijne
bekende bepaalinge geleegen met alle desselfs regt en geregtigheeden, hooge en laage landerijen,
houtgewassen, saay en weidelanden, soo en als de comparanten hetzelve in eigendom beseeten heeft en
dat wel voor eene somma groot f 525. Zijnde aan de kooppenningen te danke voldaan en betaald. Doende
zij comparante vervolgens daarvan landzeedelijke cessie, transport en overdragt, haare en hunne
erfgenaamen daarvan ontervende en de kooperen en hunne erfgenaamen daar weder aanervende. Met
belofte om deesen koop te staan wagten en waaren als rechtens. Dessen waaren oirkonde hebbe ik
gesubstitueerde verwalter rigter voornoemd deese neffens comparante en mombaar eigenhandig geteekend
en gezeegeld.
Actum Goor den 18 february 1784.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
mits desen dat voor mij en assessoren Jannes Mulder junior en Herman Mulder persoonlijk in den gerigte
erscheenen is Geertien Toeschen wed. van Jan Blanke geadsisteerd met proc. G.D. van Ingels als
mombaar ad hune actum. Verklaarende verkogt te hebben, zulks doende bij deesen, aan Berent
Brummelhuys op Boesewinkel de volgende mobilaire goederen 1. een blauw schimmelde koe, 2. een
kist met linnen en wullene en hetgeen daar verder in is, 3. eene spinde, 4. een baktrog, 5. den pot en
pannen en verdere huysgeraad, 6. een kast met zijn toebehoor, 7. de rogge staande op het land genaamt
Aslink mate te samen voor eene somma van seventig gulden. Verklaarende verder van voornoemde
kooppenningen ten vollen betaald en voldaan te zijn en verder van die mobile goederen ontervende, doen
landzeedelijke cessie en overdragt aan en ten profijte van den kooper voornoemd. Onder renunciatie van
alle hier tegens strijdende exceptien en in het bijsonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse
der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese eigenhandig geteekent en gezegelt en is deese
mede door comparante, niet kunnende schrijven nog zeegel gebruikende, onderhandmerkt en met het bij
staande zeegel gezeegelt.
Actum Berghorst den 17 april 1784.
In dato zijn boven genoemde mobile goederen door Berent Brummelhuys weder aan Geertjen Toesschen
voor een jaar ter leen gedaan.

Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
mits desen dat voor mij en assessoren Jannes Mulder senior en Jannes Mulder junior persoonlijk in den
gerigte erscheenen zijn Adolph Quack en desselfs huysvrouw Heiltjen Hendriksen Boehmer tutore
marito. Bekennende en verklaarende wegens opgenomen en bij haar comparanten in klinkenden gelde
ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan den Hoog Wel Geb Gestr Heer
Johan Rabo Baron van Keppel en desselfs Ehegemalinne Vrouw Gerhardina Elisabeth Adriana van
Hoevell (tot Nijenhuis) Heere en Vrouwe van den Woelbeeke, de somma van een duysent guldens,
zegge f 1000. Welke volle penningen zij comparanten beloofden jaarlijks te zullen verrenten met drie
gulden en tien stuyver van yder hondert tot de volle aflosse en restitutie toe. Die aan weerskanten word
gereserveerd dog een half jaar voor de verschijndag waarvan den eersten vallen zal op den 8 mey 1785
behoorlijk zal moeten worden aangekondigt en als dan voornoemd capitaal met de daarop verscheenen en
onbetaalde renten aan de renthefferen of regt verkrijgende in goeden alhier gangbaren gelde moeten
worden gerestitueerd en voldaan. Voor welk capitaal en daarop te verloopene renten zij comparanten
buyten een generaal verband van persoonen en goederen tot een speciaal hypotheeq en onderpand bij
deesen stellen hun eigendommelijke huys en daarbij geleegen agt mudden zaayland en agt
dagwerken hooyland, te samen in haren bekende bepalinge gelegen in de soogenaamde Riet onder
Markelo, alsmede drie stukken bouwland geleegen onder Markel tussen de landen van J.H. Snell en
Klossert, zijnde te samen tien scheepel gesaay. Ten einde de renthefferen of regt verkrijgende bij
onvermoedelijke wan of misbetalinge sig daar aan ten allen tijde, soo weegens voorn. capitaal als daarop
te verloopene renten, kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhaalen. Onder renunciatie van alle
hier tegen strijdige exceptien en in het bijsonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der
waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn. deese neffens de comparanten eigenhandig geteekent en
geseegelt.
Actum Berghorst den 8 may 1784.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
mits desen dat voor mij en assessoren burgemr. Hendrik Dikkers en Derk ter Horst persoonlijk in den
gerigte gecompareerd en erscheenen is Gerrit Bloemers. Bekennende en verklaarende wegens
opgenomene en bij hem comparant ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan
Arent Jan [Rothuis] en zijne huysvrouw Johanna [Renolda van Born] de somma van een hondert
gulden, segge f 100. De welke hij comparant belooft en aanneemt jaarlijks tot de volle restitutie en aflosse
toe te zullen verrenten met vier guldens. Zullende de opsage die aan weerskanten word gereserveerd een
vierendeel jaars voor den verschijndag waarvan den eersten vallen zal heeden over een jaar en moeten
worden aangekondigt en als dan voorschr. capitaal en daarop verscheenen en onbetaalde renten in goeden
gangbaaren gelde aan den renthefferen of regt verkrijgende moeten worden gerestitueerd en voldaan. Voor
welk capitaal en daarop te verlopen renten hij comparant buyten een generaal verband van sijn persoon en
goederen bij deesen tot een speciaal hypotheecq en onderpand steld zijn eigendommelijke halve
hooymate geleegen in het Elsenerbroek tussen het land van Nottenberg en Hagen Lambert. Ten einde de
renthefferen off regt verkrijgende bij onvermoedelijke wan off misbetaalinge sig daar aan ten allen tijden,
soo weegens capitaal als daarop verloopene renten, kost en schadeloos sullen kunnen en moogen
verhaalen. Onder renunciatie van alle hier teegen strijdende exceptien en in het bijsonder van die van niet
getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn. deese neffens den
comparant eigenhandig getekent en geseegelt.
Actum Berghorst den 5 may 1784.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
mits desen dat voor mij en assessoren Harmen Mulder en Jannes Mulder persoonlijk in den gerigte
erscheenen en gecompareerd zijn Hendrik Landewers en vrouw Janna Absoluit tutore marito.
Verklaarende uyt kragt van gedaane verkoop voor de somma van f 155, zegge hondert vijf en vijftig
gulden bij hun comparanten ten vollen ontfangen en bij deesen in optima juris forma te doen landzedelijke

cessie en overdragt van een vierde part van de soogenaamde Kraanenbree zijnde ongeveer een half
mudde land gesaay tiendbaar en verder soodaanig als in den daarvan opgerigten koopbrieff gemeld staat
en wel ten erfelijken profijte van Lambert Nijenhuys. Denselven en erfgenaamen bij deesen daarvan
aanervende en daar in teegen sig selfs en erfgenamen daarvan ontervende. Met belofte deesen verkoop,
cessie en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor de evictie en alle op en
aanspraake als na regten verpligt. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn. neffens
Hendrik Greevink daartoe door comparanten gequalificeert, deese eigenhandig geteekent en gezeegelt.
Actum Berghorst den 7 may 1784.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
mits desen dat voor mij en assessoren burgmr. Hendrik Borcharts en Derk Jalink persoonlijk in den gerigte
erscheenen Albert Brinkers (Berkenbos) en vrouw Jenneken Brinkers (Oings) tutore marito.
Verklaarende verkogt te hebben, sulks doende bij deesen, aan Jan Rietman (Lubbers) hun comparanten
eigendommelijke stukke land geleegen in den Noord esch te Markel naast de landen van Leuvelink en
Reinds groot ongeveer ses scheepel gesaay. Verklaarende verder van de kooppenningen ad seven
hondert gulden, hersegge f 700, ten vollen betaald en voldaan te zijn en mits deesen van gedagte stukke
land in optima juris forma te doen landzeedelijke cessie, transport en overdracht aan en ten erffelijken
profijte van den koper voorn. Denselver en erfgenamen mits desen daar aanervende en daar in teegen hun
comparanten en erfgenaamen daarvan ontervende. Met belofte deesen verkoop, cessie, transport en
overdracht ten allen tijde te sullen staan wagten en whaaren voor de evictie en alle op en aanspraake als na
regten verpligt. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verw. rigter voornoemd deese neffens burgmr
Hendrik Borchers daar toe door comparanten in judicio gequalificeert, getekent en gezegelt.
Actum Goor den 24 april 1784.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
mits desen dat voor mij en assessoren ....... (blanco) persoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Jan
Brinkmans (Schepers) en desselfs vrouw Jenneken Scheepers (Schreurs) tutore marito. Bekennende en
verklaarende van weegen opgenomene en bij hun comparanten te danke ontfangen penningen opregt en
deugdelijk schuldig te weesen aan Willem Schrijvers de somma van vier hondert gulden, zegge f 400.
De welke sij comparanten beloofden jaarlijks tot de volle restitutie en aflosse toe te sullen verrenten met
drie gulden en tien stuyver van yder hondert; soo mogte dat als dan de rente binnen ses weeken voor elken
verschijndag wierde betaald sij als dan zullen kunnen en moogen volstaan met drie gulden van yder
hondert. Zullende de opsage die aan weerskanten word gereserveerd een half jaar voor den verschijndag
waarvan den eersten zal vallen op heeden over een jaar en moeten worden aangekondigt en als dan
voorschr. capitaal en daarop verscheenen en onbetaalde renten in goeden gangbaaren gelde aan den
rentheffer of regt verkrijgende moeten worden gerestitueerd en voldaan. Voor welk capitaal en daarop te
verloopene renten zij comparanten buyten generaal verband van persoonen en goederen bij deesen tot een
speciaal hypotheeq en onderpand stellen hun comparanten eigendommelijke stukke bouwland groot
ses scheepel gesaay gelegen in den Noord esch te Markel naast het land van den boer Volkerink ter
eenre en langs den gemeenen weg ter anderen zijde. Ten einde den rentheffer of regt verkrijgende bij
onvermoedelijke wan of misbetaalinge sig daar aan ten allen tijde, soo weegens capitaal als daarop
verloopene renten, kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle
hier teegens strijdende exceptien en in het bijsonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse
der waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn. neffens den eersten comparant voor hem zelfs en meede
namens zijn vrouw waartoe in judicio is gequalificeert, deese eigenhandig getekent en gezeegeld.
Actum Goor den 8 may 1784.
Ik Pieter Hubert J.U.Dr. weegens zijn Doorlugtige Hoogheid den Heer Princ van Oranjen en Nassau en
Erfstadhouder der Provincie van Overijssel Rigter van Ootmarssen doe cond en certificeere kragt deeses
dat voor mij en assessoren dr. H.K. Kramer en dr. Berent Cramer persoonlijk is gecompareert dr.
Johannes Jacobus Slaterus, voor sig en als mombaar der onmondige kinderen van wijlen sijn

broeder Hendrikus Slaterus en ehevrouw Zara Knape en voorts meede namens in rato caverende voor
zijn zwaager Philip de la Fontaine en desselfs ehevrouw Esina Slaterus. En verklaarde te constitueeren
en volmagtig te maaken den wel eerwaarden heer Zeno Adolph Meiling predicant te Goor ten einde om uit
zijn comparanten naame in sijn qualiteit te doen cessie, transport en overdragt aan de respective kooperen
der landen uit den boedel en nalatenschap van sijn wijlen moeder Christina Geertruit Meiling
weduwe Slaterus. Voorts hem comparant in sijn qualiteit daarvan te onterven en de kooperen en hunne
erven daar weederom aanerven en voor alle evictie en opspraake te caveeren en verders daar omtrent alles
te doen wat hij constituent present zijnde soude kunnen moogen of moeten doen, alles met de belofte van
ratihabitie en indemnisatie. Des ten waaren oirconde hebbe ik rigter voorn. deese gegeven onder mijn
hand en zegel.
Actum Ootmarssen den 29 december 1783.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
mits desen dat voor mij en assessoren dr. J.H. Jalink en proc. G.D. van Ingels persoonlijk in den gerigte
erscheenen is den wel eerwaarden heer Z.A. Meiling predicant te Goor in qualiteit als gevolmagtigde
van den wel ed. heer en mr. J.J. Slaterus secretaris der stad Ootmarssum pro se et quaat qua, luyd acte
van volmagt daartoe op hem comparant in dato den 29 december 1783 voor het wel edele landgerigte van
Ootmarssum debit gepasseert, gesien, geleesen en van waarden erkent en ten prothocollo van voluntaire
acten deeses gerigts geregistreerd. Uyt kragt van welke hij comparant verklaarde bij deesen in optima juris
forma te doen landzeedelijke cessie, transport en overdragt van eene halve hooymaate geleegen in de
Harker meen en genaamd het Borreas meeken met desselfs lusten en lasten, regt en geregtigheeden van
dien, aan en ten erffelijken profijte van de gezamentlijke erfgenamen van wijlen Jan en Christina
Mentink. Verklaarende verder van de kooppenningen ten vollen voldaan en betaald te zijn en mits deesen
den constituant prose in qualit qua daarvan te onterven en in tegendeel de kooperen en erffgenamen daar
aan te erven. Met belofte deesen verkoop, cessie en overdracht te zullen staan wagten en waaren voor de
evictie en alle op en aanspraake als na regten. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter
voornoemt neffens den heere comparant deesen eigenhandig geteekent en gezegelt.
Actum Goor den 22 may 1784.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
mits desen dat voor mij en assessoren Jan Smit en Jannes Mulder persoonlijk in den gerigte gecompareerd
zijn Hendrik Landeweerd en desselfs vrouw Janna Absoluut tutore marito. Verklarende opgenomen en
in klinkenden gelde ontfangen te hebben van Gerrit Agterkamp de somma van hondert vijftig
gulden, zegge f 150. Welke penningen sij comparanten beloofden jaarlijks en dus alle jaaren te verrenten
met vier gulden ten hondert en zal de eerste rente verscheenen weesen heeden over een jaar en soo
vervolgens alle jaaren tot de aflosse toe. Die aan weerskanten word gereserveerd dog een half jaar voor
den verschijndag zal moeten worden aangekondigt. Voor welke capitaal en daarop te verloopen rente sij
comparanten buyten generaal verband van persoonen en goederen tot een speciaal hypotheecq en
onderpand stellen hun eigendommelijke hooiland genaamd de Schoolmaat groot drie dagwerken
gelegen in het Markelerbroek naast het land van Jannes Struik en Egbert Fluttert. Ten einde den rentheffer
bij onverhoopte wan of misbetalinge sig daar aan ten allen tijde, soo wegens capitaal als van te verloopene
renten, kost en schadeloos sal kunnen en moogen verhaalen. Renuncierende van alle hier tegens strijdende
exceptien en in het bijsonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik
verwalter rigter voornoemt neffens den eerstgenoemde comparant voor hem zelfs en namens zijn vrouw
waartoe in judicio was gequalificeerd, deese eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Berghorst den 11 july 1784.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
mits desen dat voor mij en assessoren Herman Mulder en Hermen Vellener persoonlijk in den gerigte
erscheenen is Hermen Hungerink (Nieuwmeyer) uyt Stokkum. Verklarende verkogt te hebben, sulks
doende bij deesen, zijn eigendommelijke vierde part in het erve Hungerink met alle deszelfs oude en

nieuwe geregtigheeden, ap en dependentien van dien, soo als het selve in zijne bekende bepalinge in de
boerschap Stokkum gelegen is; als meede zijn comparants eigendommelijke stukke hooyland genaamd
het Nieuwe Slag in zijne bekende bepalinge gelegen in het Stokkumerbroek onder Markel en wel beyde
aan zijn comparants stiefzoon Jan Hungerink en deszelfs vrouw Teune Meyers. Te samen voor de
somma van vijff hondert vijff en twintig gulden. Verklaarende hij comparant verder van de
kooppenningen ten vollen te zijn betaald en voldaan en mits deesen van voorschreven parcelen uit het erve
Hungerink, als ook van het gemelde hooyland het Nieuwe Slag genaamd ten deesen in de beste forma
regtens te doen landzedelijke cessie, transport en overdragt aan en ten erfelijken profijte van de kooperen
voornoemd. Deselve en haare erfgenamen daar aanervende ende daar en tegen dese zig zelven daarvan
ontervende. Met belofte deesen verkoop, cessie en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en
waaren voor de evictie en alle op en aansprake als na regten verpligt. S.A.L. In kennisse der waarheid
hebbe ik verwalter rigter voornoemt neffens Hendrik Grevink daartoe door comparant in judicio
gequalificeert, deese eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Berghorst den 3 augustus 1784.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deeses dat voor mij en assessoren G.D. van Ingels en Jannes Mulder persoonlijk gecompareerd en
erscheenen zijn Jan Mensink Jzn en Fenne Leetink tutore marito. Verklaarende uyt kragt van haar
gedaanen verkoop voor eene capitale somma van drie duysent carolie guldens aan hun comparanten te
danke en ten genoegen voldaan bij deesen in optima juris forma te cedeeren, transporteeren en over te
dragen haar comparanten eigendommelijke erve en goed Mensink genaamd in de bourschap Elssen
gerigts Kedingen kennelijk gelegen, mitsgaaders haar in eigendom toebehoorende halve Ribbert maat
groot cirka twee dagwerken met derselver lusten en lasten, regt en geregtigheeden van dien, aan en ten
erfelijken profijte van de kooper Jacob Roeters van Lennep en deszelfs huysvrouwe Catharina
Costers. Deselve en haar erfgenaamen daar aanervende en de comparanten en erfgenamen daarvan
ontervende. Met belofte van deesen erffkoop, cessie, transport en overdragt voor alle evictie en opspraake
ten allen tijde te zullen caveren als regtens is. Onder renunciatie van alle tegens strijdende exeptien
regtens. In waarheids oironde hebbe ik verwalter rigter voorn. neffens den eersten comparant voor hem
zelfs en meede namens sijn vrouw als zelfs niet kunnende schrijven nog zeegel gebruykende, deese
eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Berghorst den 13 augustus 1784.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
kragt deeses dat voor mij en assessoren Hendrik Mulder en Jannes Mulder persoonlijk in den gerigte
erscheenen zijn Jan Fredriksen en deszelfs vrouw Maria Smit tutore marito. De welke bekenden en
verklaarden opgenoomen en in klinkende gelde ontfangen te hebben van hunnen respectiven zwager
en zuster Roeloff ten Brummelhuis met desselfs vrouw Jenneken Fredriksen de somma van twee
hondert gulden, zegge f 200, die zij beloofden jaarlijks en dus alle jaaren te verrenten met drie gulden en
tien stuyvers van yder hondert; soo nogtans dat als binnen een vierendeel jaars na elken verschijndag de
renten niet worden betaald zij als dan van yder hondert souden moeten betaalen vier gulden. Ende opsage
die aan weersijden is gereserveerd mits een half jaar voor den verschijndag waarvan den eersten vallen zal
heeden over een jaar en soo moeten worden aangekondigt en voorschreven capitaal en daarop verscheenen
en onbetaalde renten aan de renthefferen moeten worden gerestitueerd en weerom gegeven. Voor welk
capitaal en daarop te verloopen renten sij comparanten buyten generaal verband verbinden hunne personen
en goederen en bij deesen tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellen hun eigendommelijke huys
en bijgelegen gront door hun uyt den boedel van wijlen Hendrik ten Zende aangekogt en zoo als
hetselve in sijne bekende bepaalinge in Elsen kennelijk geleegen is. Ten einde de renthefferen bij wan off
misbetalinge sig daar aan ten allen tijde kost en schadeloos zouden kunnen en moogen verhaalen. Onder
renunciatie van alle hier teegen strijdende exceptien en in het bijsonder van niet getelden gelde. S.A.L. In
kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemt deese neffens Hendrik Grevink daartoe door
comparanten gequalificeert, getekent en gezegelt.

Actum Berghorst den 13 september 1784.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere
mits deesen dat voor mij en assessoren Hendrik Wissink en Jan Spenkelink persoonlijk in den gerigte
gecompareerd is Wilhelmina Klosserts weduwe van Arend Hesselink in deesen geadsisteerd met proc.
G.D. van Ingels als haaren verkooren en toegelaaten mombaar. Verklaarende uyt kragt van gedaane
verkoop bij deesen in de besten en bestendigste forma regtens te doen landzedelijke cessie, transport en
overdracht van een stukke land groot ongeveer een mudde gesaay geleegen in den Markeler esch
naast het land van Gorking en Oinks en sulks aan en ten erffelijken profijte van Jan Klossers. Den
selven en erfgenamen bij deesen daar aanervende en daar in tegen sig selfs en erfgenamen daarvan
ontervende. Met verklaaringe van de kooppenningen ad f 300 gulden voldaan te zijn en belofte desen
verkoop, cessie, transport en overdragt te staan wagten en waaren voor de evictie alle op en aanspraake als
na rechten verpligt. En versoek van de geregte approbatie ten opsigte van haar minderjarige kinderen die
dan ook toegestaan word bij deesen. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn.
neffens den comparante getekent en gezegelt.
Actum Berghorst den 10 nov. 1784.
Ik Hendrik Borcharts wegens Hooger Overigheid gesubstitueerde verwalter Rigter van Kedingen
certificeere mits deesen dat voor mij en assessoren Egbert Seemsmaker en Berend van Heek persoonlijk in
den gerigte gecompareert is den wel eerwaarden heer Zeno Adolph Meiling predicant te Goor in
qualiteit als gevolmagtigte van den heer en mr. J.J. Slaterus voor zig zelfs en als voogd over de
onmondige kinderen van zijn wijlen broeder Hendrikus Slaterus en ehevrouw Sara Knape; voorts
de rato caveerende voor zijn zwager Hendrikus de la Fontaine en deszelfs ehevrouw Esina Slaterus,
luyd acte van qualificatie voor het wel edele landgerigte van Ootmarssum in dato den 29 december 1783
daartoe op hem comparant debite gepasseert, alhier vertoond, geleesen en van waarden erkent en ten
prothocolle van voluntaire acten deeses gerigts geregistreerd. Uyt kragt van welke hij heer comparant
verklaarde bij desen in optima juris forma en uit hoofde van gedaane verkoop te doen landzedelijke cessie,
transport en overdracht van het soogenaamde Halve Borreas meeken met alle deszelfs regt en
geregtigheeden aan en ten erflijken profijte van Jan Roessink. Denselven en erfgenamen bij deesen daar
aanervende en deselve verkooperen daarvan ontervende onder verklaaringe van de kooppenningen ad
hondert gulden ten vollen betaald en voldaan te zijn. En belofte van deesen verkoop, cessie, transport en
overdragt te zullen caveeren voor de evictie en alle op en aansprake als na regten verpligt. S.A.L. In
kennisse der waarheid hebbe ik gesubst. verwalter rigter voorn. deese neffens den comparant eigenhandig
getekent en gezegelt.
Actum Goor den 22 nov. 1784.

