1784-1792 Transporten en hypotheken
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren burgmr Hendrik Borcherts en Cornelis Soeters persoonlijk in den
gerigte erscheenen is Janna Laarberg wed. Derk Vriend uit Diepenheym geassisteert met .... (blanco)
als haaren ad hune actum verkooren en toegelaaten mombaar. Verklaarende uyt kragt van gedaane
verkoop in gevolge door comparante in dato den 27 may 1784 daarvan opgerigt bij deesen in optima juris
forma te doen landzedelijke cessie, transport en overdragt van een hooiland genaamd de Halve
Bestevader mate gelegen onder Stokkum met alle deszelfs lusten en lasten, regt en geregtigheden van
dien, soo als sij comparante deselve in eigendom heeft beseten en wel aan en ten erfelijken profijte van
den kooper Jan Roessink op de Helle. Denselven en erfgenamen bij deesen daar aanervende en daar en
tegen zig zelfs en erfgenamen daarvan ontervende. Verklaarende verder van de kooppenningen ad twee
hondert vijff en twintig gulden ten vollen betaald en voldaan te zijn en daarvan quiteerende bij deesen.
Met belofte dien verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen staan wagten en waaren voor de evictie
en op en aanspraake als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle hier tegen strijdende exceptien.
S.A.L. In kennisse der waarheid hebb ik verw. rigter voorn. dese neffens de comparante eigenhandig
getekent en gezegelt.
Actum Goor den 27 nov. 1784.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren burgmr Hendrik Borcherts en Cornelis Soeters persoonlijk in den
gerigte erscheenen is Janna Laarberg wed. Derk Vriend uit Diepenheym geassisteert met .... (blanco)
als haaren ad hune actum verkooren en toegelaaten mombaar. Verklaarende uyt kragt van gedaane
verkoop in gevolge door comparante in dato den 27 may 1784 daarvan opgerigt bij deesen in optima juris
forma te doen landzedelijke cessie, transport en overdragt van een hooyland genaamd het Bouwhuis
slag gelegen in sijn bekende bepalinge in Stokkum bij het huys of land van Gerrit ten Broekhuis met alle
deszelfs lusten en lasten, regt en geregtigheden van dien, soo als sij comparante hetselve in eigendom
heeft beseeten en dat aan en ten erfelijken profijte van Jan Rouhoff wonende te Gelselaar. Hen selven
en erfgenamen bij deesen daar aanervende en daar en tegen sig zelfs en erfgenamen daarvan ontervende.
Verklaarende verder van de kooppenningen ad drie hondert en twaalf gulden ten vollen betaald en
voldaan te zijn en daarvan quiteerende bij deesen. Met belofte dien verkoop, cessie, transport en overdragt
te zullen staan wagten en waaren voor de evictie en op en aanspraake als na regten verpligt. Onder
renunciatie van alle hier tegen strijdende exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid hebb ik verw. rigter
voorn. dese neffens de comparante eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Goor den 27 nov. 1784.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Hermen Mulder en Jannes Mulder senior persoonlijk in den gerichte
gecompareerd is Arend Ribbers (Boesink) en deszelfs vrouw Gerritjen Ribbers tutore marito. De
welke bekenden en verklaarden opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben en dus deugdelijk
schuldig te weesen van Hendrik Wilgerink de somma van vijff hondert gulden, zegge f 500. Welke
penningen sij comparanten beloofden jaarlijks en dus alle jaren tot de aflosse toe, die aan weerskanten
word gereserveert dog een half jaar voor den verschijndag zal moeten worden aangekondigt, te zullen
verrenten met drie gulden en tien stuyvers van yder hondert. Zullende de eerste rente verscheenen
weeesen op Michael 1785 en soo vervolgens alle jaaren tot de volle restitutie en aflosse toe. Voor welke
capitaal en daarop te verloopen renten sij comparanten onder generaal verband van persoonen en goederen
bij deesen tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellen hun eigendommelijke stuk land genaamd
den Binnenkamp groot ongeveer vier mudden land gelegen in Elsen naast Bloemers gaarden en Wissink.
Welke mate ten einde den rentheffer of regt verkrijgende sig daar aan ten allen tijde, weegens voorschr.
capitaal en daarop te verloopene renten bij onverhoopte wan of misbetalinge, kost en schadeloos zal
kunnen en mogen verhaalen. Onder renunciatie van alle hiertegens strijdende exeptien en in het bijsonder

van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn. neffens
Hendrik Grevink daartoe door comparanten in judicio gequalificeert, deese eigenhandig getekent en
gezegelt.
Actum Berghorst (te Enter) den 3 december 1784.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Hendrik Grevink en Jannes Mulder persoonlijk in den gerichte
erscheenen zijn Arend Snijders en deszelfs vrouw Roelofjen Kloeken tutore marito. Verklarende uyt
kragt van publieke gedaane verkoop in dato den 31 maart 1784 ingevolge coopconditien daarvan opgerigt
bij deesen in optima juris forma na ontfangst der kooppenningen, den eersten met den laasten, ter summa
van vier hondert en vijftien gulden en 21 stuyver het stuk en een oortjen, waarvan al nog mits deesen
quiteerden, te doen landzedelijke cessie, transport en overdragt van het als toen door hun comparanten
verkogte eerste perceel zijnde een hooyland het Slag genaamd geleegen tussen de landen van de
erfgenamen van de weduwe Dokhoorn en Hendrik Gorking en wel aan en ten erfelijken profijte van
Gerrit Stokkenreef en deszelfs erfgenamen. Dezelve bij deesen daar aanervende en daar en teegen sig
zelfs en erfgenamen daarvan ontervende. Met belofte deesen verkoop, cessie, transport en overdragt 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 voornoemd neffens den eersten comparant voor hem zelfs
en meede namens zijn vrouw waartoe in judicio was gequalificeert, dese eigenhandig getekent en
gezegelt.
Actum Berghorst den 10 december 1784.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren burgemr Hendrik Borcharts en Cornelis Soeters persoonlijk in den
gerichte gecompareerd is Derk Hanses. Verklaarende opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te
hebben van Hermen Hoesting en vrouw Geertruyd Wannink de somma van vier hondert gulden,
zegge f 400. De welke hij comparant beloofde alle jaaren te zullen verrenten met drie gulden van yder
hondert; zullende den eersten verschijndag vallen heeden over een een jaar en soo vervolgens alle jaaren
en den opsage die aan weerskanten word gereserveerd soude een half jaar te vooren moeten worden
aangekondigt en als dan voorschreven capitaal en renten aan de renthefferen moeten worden gerestitueerd
en weerom gegeven. Voor welke capitaal en daarop te verloopen renten hij comparant buyten generaal
verband van persoon en goederen bij deesen tot een speciaal hypotheecq en onderpand stelt zijn
eigendommelijke huys en hoff gelegen in zijne bekende bepalinge in Stokkum en meede een stuk land
den Steenbeld genaamd gelegen tussen het land van Wannink. Ten einde de renthefferen bij wan of
misbetaalinge zig daar aan ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder
renuntiatie 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 voornoemd deese neffens burgemr Hendrik
Borcharts daartoe door den comparant gequalificeert, eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Goor den 11 december 1784.
Ik Hendrik Borcharts weegens Hooger Overigheid gesubstitueerde Verwalter Rigter van Kedingen
certificere mits deesen dat voor mij en assessoren Jan Berend Lodeweges en Jan Renssink persoonlijk in
den gerigte compareerd zijn Adolf Quak en deszelfs huysvrouwe Heiltjen Hendriks Beumers tutore
marito. Verklarende verkogt te hebben, sulks doende bij deesen, aan Berend ten Zijthoff en huysvrouwe
Johanna ter Weele hun comparanten eigendommelijke halve erve Eppink off Cuipers gelegen in sijne
bekende bepaalinge onder Markel en wel voor de somma van acht hondert gulden, zegge f 800.
Waarvan zij bekenden ten vollen betaald en voldaan te zijn en derhalven van gedagte halve erve Eppink
off Cuipers met alle deszelfs hooge en laage landerijen daarop staande, getimmertens, houtgewassen, regt
en geregtigheden en alle ap en dependentien van dien en soo als sij comparanten hetselve in eigendom
beseten hebben, bij deesen in de beste forma regtens, te doen landzedelijke cessie, transport en overdragt
aan en ten erflijken profijte van de kooperen voornoemd. Deselve en haare erfgenamen daar aanervende

daar in teegen sig selfs en erfgenamen 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. In kennisse der waarheid hebbe ik gesubstitueerde verwalter rigter voornoemd neffens
de comparanten deese eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Goor den 14 december 1784.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Harmanus Weischede en proc. J.B. Knape persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn de heeren G.J.H. Weerman, Jan Menger, dr. J.H. Jalink en H. Borcharts; voorts
Jan Weischede en Cornelis Soeters respective burgemeesteren en gemeensluyden der stad Goor. De
rato caverende een yder in den zijnen voor hunne absente confraten. Verklarende in voorgemelde hunne
respective qualiteiten te hebben verkogt bij publieke veilinge aan Welmer ten Pierik en deszelfs
huysvrouwe een camp land van ouds genaamd den Costers kamp soo als denselven in zijn bekende
bepalinge gelegen is met alle deszelfs lusten en lasten, regt en geregtigheeden, ap en dependentien van
dien. Soo en in diervoegen als de stad Goor denselven in eigendom beseeten heeft en wel voor eene
somma van een duysent vijff hondert en seeventig gulden, zegge f 1570. Van welke kooppenningen sij
comparanten mede verklaarden ten vollen betaald en voldaan te zijn en vervolgens van gedagten kamp
land bij deesen in de beste forma regtens te doen landzeedelijke cessie, transport en overdracht aan en ten
erfelijken profijte van de kooperen voornoemt. Deselve en erfgenaamen bij deesen daar aanervende en
daar in tegen de stad Goor daarvan ontervende. Met belofte deesen verkoop, cessie, transport en overdragt
ten allen tijde te zullen staan wagten en waaren voor de evictie en alle op en aansprake als na regten
verpligt. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese eigenhandig getekent en
gezegelt en is deese ook meede door comparanten getekent en met het zegel der stad Goor gesegelt.
Actum Goor den 22 jannuary 1785.
Wij Burgermeesteren Schepenen en Raden der stad Zwolle doen hier meede te weeten dat voor ons
persoonlijk erscheenen is vrouw Elisabeth van Arnhem weduwe wijlen Arnoldus Joannes Helmich en
heeft in dato in bestendigste forma regtens geconstitueerd en volmagtig gemaakt, doende zulks kragt
deeses, Jannes Wolters (Woolderink) bouwman op het erve Wolters in de boerschap Elsen om uyt
comparantes naam te verschijnen voor het wel edele gerigte van Kedingen en al daan voor een
welbetaalde somma van penningen te cederen en te transporteeren aan en ten erffelijken profijte van
Berend Sandman eene hooymate groot ongeveer twee dagwerken den Sender mate, van ouds
Welbergse mate genaamt. De Welbergse mate kennelijk gelegen onder het wigbolt van Goor bij het
Heyink in de Harker meen, het laast in huur en gebruyk bij Lucas ter Keurst met derselver lusten en lasten,
alles in gevolge koopbrieff op den 1 juny 1780 daarvan opgemaakt. Met te doen belofte van waarschap
voor de evictie en opspraak als na regten en wijders alles te moogen verrigten hetgeen constituante zelfs
present zijnde zoude kunnen moogen of moeten doen. Oorkonde onser stadszegel en de subscriptie van
een dezer stads secretarien.
Actum Zwolle den 27 jannuary 1784.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren burgmr Hendrik Dikkers en Petrus Immink persoonlijk in den gerigte
gecompareerd is Jannes Wolters in qualiteit als gevolmagtigde van vrouwe Elisabet van Arnhem
weduwe van wijlen Arnoldus Joannes Helmich. Luyd acte van qualificatie hier toe op hem comparant
in dato den 27 jannuary 1784 voor de wel edele Moogende Agtbaare Magistraat der stad Zwolle debite
gepasseerd en alhier gesien, geleesen en van waarden erkent en ten prothocolle van voluntaire acten
deeses gerigts geregistreerd. Uit kragt van welke hij comparant verklaarde bij deesen in optima juris forma
te doen landzeedelijke cessie, transport en overdragt van eene hooymate groot ongeveer twee
dagwerken van ouds genaamd de Welbergse mate gelegen in het kerspel Goor bij het Heyink in de
Harker meen en dat aan en ten erfelijken profijte van den kooper Berent Sendman. Denselver en
erfgenamen bij desen daar aanervende en daar en teegen de vrouwe constituente daarvan ontervende.

Met belofte deesen verkoop, cessie, transport en overdragt 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 verwalter
rigter voornoemt neffens Hendrik Grevink daartoe door comparant in judicio gequalificeert, deese
eigenhandig geteekent en gezegelt.
Actum Rijssen den 2 febr. 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren dr. J.H. Jalink en Harm van de Sagekuyle persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Gerrit Jan van Heek en vrouw Wilhelmina Tiberink tutore marito. Doende uyt
kragt van gedaane verkoop bij deesen landzedelijke cessie, transport en overdragt aan Arend Wenssink
en vrouw van een stuk bouwland gelegen in den dorper esch groot een mudde gesaay zijnde wel
tiendbaar onder Loink tiende. Verklaarende van de kooppenningen ad ses hondert gulden ten vollen
betaald en voldaan te zijn en de kooperen voornoemd bij deesen daar aanervende en daar en tegen sig
zelfs en erfgenamen daarvan ontervende. Met belofte deesen verkoop, cessie, transport en overdragt te
zullen staan wagten en waren voor de evictie en alle op en aansprake als na regten verpligt. S.A.L. In
kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn. deese neffens de comparanten eigenhandig
getekent en gezegeld.
Actum Markelo den 26 febr. 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren burgmr Gerrit Oldhuys en proc. G.D. van Ingels persoonlijk in den
gerigte gecompareerd zijn Hendrik ter Welle nu Bungeler en deszelfs vrouw Hendrikjen Bungeler
tutore marito. Verklaarende in een steevigen en onwederroepelijken erfkoop verkogt te hebben, sulks al
nog doende bij deesen, aan den wel ed. gestr heer en mr Joan Jacobsen en ehevrouw en erfgenamen
hun comparanten eigendommelijke plaatsjen het Bungeler genaamd bestaande in huys, hoff en annexe
landen groot ongeveer twaalf scheepel gesaay, soo als hetselve in sijne bekende bepalinge gelegen is in
den Koekoek in de markte Stokkum en wel voor een summa van drie hondert een vijftig guldens, segge
f 350. Waarvan sij bekenden ten vollen betaald en voldaan te zijn; doende derhalven van gedagte plaatsjen
het Bungeler met deszelfs regten en geregtigheeden, ap en dependentien van dien, bij deesen in de beste
forma regtens landzeedelijke cessie, transport en overdragt aan en ten erflijken profijte van den heer
kooper en ehevrouw en erfgenamen voormeld. Deselve en erffgenamen bij deesen daar aanervende en
daar en teegen sig selfs en erffgenamen daarvan ontervende. Met belofte desen verkoop, cessie, transport
en overdragt te zullen staan wagten en whaaren voor de evictie en alle op en aanspraake als na regten
verpligt. Dit alles nogtans onder deese uytdrukkelijkee conditie en reserve van het voorschreven plaatsjen
binnen een jaar naa dato deeser teegens betalinge van vier hondert gulden vrij gelt aan den heer koper te
kunnen en moogen lossen. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn. neffens dr.
J.H. Jalink hiertoe door comparanten in judicio gequalificeert, deese eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Berghorst den 1 april 1785.
Wij Burgemeesteren, Scheepenen en Raden der stad Deventer doen cond en certificeeren kragt deeses dat
voor ons erscheenen zijn de heeren en meesters Damiaan Joan van Doornink en Martinus van
Doornink, voorts vrouw Johanna Aleida van Doornink gesterkt met deszelfs eheheer W.H. Cost in
qualiteit van testamentaire erfgenamen van wijlen vrouwe Martina Gerharda van Doornink
weduwe van de scholtus mr Jordens. Dewelke bekenden te samen kragt deeses volmagtig te maken den
procurator J.B. Auffmorth om namens de comparanten in derselver voor verhaalde qualiteit voor het
gerigt van Kedingen te transporteren aan Arent Wassink en Geertruy Nijenhuys ehelieden het erve
Aaftink te Elsen geleegen met alle desselfs daarbij behoorende landerijen, zoo en in diervoegen als door
deselve echtelieden zulks van den comparanten voornoemde wijlen tante op den 10 february 1775
aangekogt hebben en door hun dadelijk gebruykt word. Zijnde de kooppenningen daarvan behoorlijk
voldaan, weshalven de geconstitueerde naamens de constituenten ten profijte van geseide koopers en
haare erfgenamen hier vestigen en afstand doen en verder hier omtrent alles te verrigten wat tot een

volleedig transport na regten vereist word. Schoon tot een of ander een nadere en speciaalden last dan in
deesen is uytgedrukt wierd vereischt welke de constituenten hier geensereerd houden. In kennisse der
waarheid hebben wij deesen gegeven onder ons stads secreetzegel en met de subsriptie van een onser
secretarissen doen bekragtigen binnen Deventer den 31 maart 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren proc. Immink en G.D. van Ingels persoonlijk in den gerigte
gecompareerd is proc. J.B. Auffmorth in qualiteit als gevolmagtigde van de wel edele heeren en meesters
Damiaan Joan van Doornink als meede Martinus van Doornink en vrouwe Johanna Aleyda van
Doornink ehevrouw van den wel ed. gestr. heer W.H. Cost, als testamentaire erfgenamen van wijlen
vrouwe Martina Gerharda van Doornink weduwe van scholtus mr. Joan Jordens, luyd acte van
qualificatie alhier vertoond, geleesen en van waarden erkent en hier neevens ten prothocolle geregistreerd.
Verklarende in die qualiteit uyt kragt van gedaane verkoop waarvan de kooppenningen ter summa van
vijftien hondert gulden reeds ten vollen waaren betaald en voldaan. Bij deesen in de beste forma regtens
te doen landzeedelijke cessie, transport en overdragt van het plaatsjen Klein Aaftink in Elsen met alle
deszelfs regt en geregtigheeden, lusten en lasten, daar op staande getimmertens en houtgewassen en
verders soo en in diervoegen als hetselve op den 14 juny 1769 door Jan Klein Aaftink op wijlen mevrouw
M.G. van Doornink wed. Jordens, voor deesen wel ed. gerigte is getransporteerd en overgedragen en wel
aan en ten erflijken profijte van de koperen Arent Wassink en vrouw Geertruyd Nienhuys. Deselve
en erffgenamen bij desen daar aanervende en daar in teegen de constituenten en erfgenamen daarvan
ontervende. Met belofte deesen verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen staan wagten en waren
voor de evictie en alle op en aanspraake als na regten verpligt. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik
verw. rigter voorn. neffens den comparant deese eigenhandig getekent en gezeegelt.
Actum Rijssen den 6 april 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Petrus Immink en proc. G.D. van Ingels persoonlijk in den gerigte
gecompareerd sijn Arent Wassink en vrouw Geertruyd Nijenhuis tutore marito. Verklaarende
opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben van Willem Zaetmans en vrouwe Johanna ten
Belt de somma van twaalf hondert guldens, segge f 1200. Welke penningen zij comparanten beloofden
jaarlijks en dus alle jaaren tot de aflosse toe te zullen verrenten met drie guldens en tien stuyvers van yder
hondert. Waarvan de eerste rente zal verscheenen weesen op den 1 maart 1786 en soo vervolgens alle
jaaren en de opsage die van weerskanten word gereserveerd soude een half jaar voor elken verschijndag
moeten worden aangekondigt en als dan voorn. capitaal met de daarop verloopen rente aan de renthefferen
of regt verkrijgende moeten worden gerestitueerd en weerom gegeven. Van welk capitaal en daarop te
verloopen rente sij comparanten buyten generaal verband van persoonen en goederen bij deesen tot
meerder securiteit van renthefferen tot een speciaal hypotheeq en onderpand stellen hun comparanten
eigendommelijke Klein Aaftink in Elsen met alle daar onderhoorende hooge en lage landerijen, daar op
staande getimmertens, houtgewassen en verder soo en in diervoegen als sij comparanten hetzelve van
mevrouw M.G. van Doornink weduwe Jordens op den 10 february 1775 hebben aangekogt. Ten einde de
renthefferen off regt verkrijgende bij onverhoopte wan off misbetaalinge sig daar aan ten allen tijde,
weegens voorschr. capitaal en daarop te verloopene renten, kost en schaadeloos zullen kunnen en moogen
verhaalen. Renuncierende sij comparanten van alle exceptien deesen contrarierende en in het bijsonder
van die van niet getelden gelde. In kennisse der waarheid hebbe ik verw. rigter voorn. neffens de
comparanten deese eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Rijssen den 6 april 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Cornelis Soeters en Hermanus Weischede persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Derk Bekker nu Daalwijk en vrouw Gerritjen Daalwijk tutore marito. Verklaarende
te hebben verkogt, sulks al nog doende bij deesen, aan haaren schoonzoon Lammert Letink nu Daalwijk

en vrouw Jenneken Daalwijk een stuk bouwland groot ongeveer een mudde gesaay geleegen tusschen
de landen van Look en Daalwijk, zijnde tiendbaar aan de stad Deventer en wel voor eene somma van
hondert en twintig gulden vrij geld. Waarvan sij comparanten verklaarden ten vollen betaald en voldaan
te zijn en derhalven bij deesen van gedagte stukke land te doen landzedelijke cessie, transport en
overdracht een en ten erfelijken profijte van de kooperen voormeld. Denselve en erfgenamen daar
aanervende en daar in teegen sig self en erfgenamen daar van ontervende. Met belofte van deesen
verkoop, cessie, transport en overdragt 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 voornoemd
neffens dr. J.H. Jalink hier toe door comparanten behoorlijk gequalificeert, deese eigenhandig getekent en
gezegelt.
Actum Goor den 9 april 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat op den 19 february 1785 ter instantie van de erfgenamen en legitarissen van wijlen mevrouw
M.G. van Doornink weduwe van wijlen den heer scholtus Joan Jordens bij executie door deesen wel
ed. gerigte zijn verkogt de vaste goederen van Gerhardus ten Dam en vrouw Aaltjen ter Burg te
Markel. En dat bij het uytbranden der kaarse van het eerste parceel, zijnde een huys en hof gelegen te
Markel tussen de behuysingen van de weduwe Dijking en de weduwe Jan ten Bos, met de somma van
hondert vijf en seventig gulden, segge f 175, kooper is geworden den heer en mr. J.H. Jaalink,
dewelke binnen veertien daagen daarna tot kooper heeft benoemd de heer en mr. G.W. Jacobson te
Deventer en vermits de executanten hebben verklaard van de voorschr. kooppenningen reeds ten vollen
betaald en voldaan te zijn. Soo cederen, transporteren en doende bij deesen van gerigtsweegen over dit
voorschreeven eerste parceel aan en ten erfelijken profijte van den heer kooper mr. G.W. Jacobson
voornoemd, ingevolge coopsconditien ten prothocolle cohier en voorbehoud der losse aan die geene die
deselve ingevolge landregt competeerd, de geexecuteerden en erfgenamen daarvan ontervende en daar in
tegen den heer kooper en erfgenamen daar aanervende. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik
verwalter rigter voornoemd deese van gerigts weegen eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Berghorst den 16 april 1785.
Nb van het tweede en derde parceel in eodem forma dog waar gelegen zijn kan uit de verkoop quo relatio
gesien worden.
Ik Gerhard Johan Jacobson J.U.Dr. lid der gezwooren of gemeente der stad Deventer weegens Hooger
Overigheid verwalter scholtus van Colmschate doe cond en certificeere voor de waarheid dat voor mij en
keurnooten als waaren Jan de Bette en Matheus Harrewel persoonlijk erscheenen zijn mr. Joan Jacobson
lid der gezwooren gemeente der stad Deventer en vrouwe Theodora Mechteld Tichler ehelieden
tutore marito. De welke verklaarden mits deesen volmagtig te maaken den advocaat Jan Hendrik Jalink
burgemeester te Goor ten einde om namens de comparanten in den gerigte van Kedingen te erschijnen en
te bekennen dat comparanten verkogt hebben aan Hendrik ter Welle nu Bungeler en Hendrikjen
Bungeler ehelieden en haare erven zoodaanig plaatsjen het Bungeler genaamd als de koopers van de
verkoopers op den 4 deeser voort gerigte van Kedingen opgedraagen hebben en wel voor de summa van
vier honderd guldens vrij geld, zegge f 400. Voorts deese kooppenningen te ontfangen en dien na
behoorlijke transport te doen naar landregte en verder alles te doen en te verrigten wat de comparanten
zelfs present zijnde souden kunnen moogen of moeten doen en ook tot een of ander eene speciaale
volmagt vereischt wierd. Welke de comparanten als hier voor geinsereerd houden. In kennisse der
waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd deesen getekent en gezegeld binnen Deventer.
Vergun der waarde den 21 april 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Cornelis Soeters en Harmanus Weischede in den gerigte gecompareerd
is den advocaat mr. J.H. Jalink. Verklarende in qualiteit als gevolmagtigde van mr. Joan Jacobson
lid der gezwooren gemeente der stad Deventer en vrouw Theorora Mechteld Fhichler luyd acte van

qualificatie alhier vertoond, gelesen en van waarden erkent en hier vooren ten prothocolle geregistreerd.
Uyt kragt van gedaane verkoop voor de somma van vierhondert gulden, zegge f 400, bij hem comparant
ten vollen ontfangen bij deesen in optima juris forma te doen landzedelijke cessie, transport en overdragt
van het plaatsjen de Bungeler gelegen in Stokkum aan en ten erffelijken profijte van de kooperen
Hendrik ter Welle nu Bungeler en desselfs vrouw Hendrikjen Bungeler, soo en in diervoegen als de
koopers hetselve op den 4 deeser hebben overgedragen. De kooperen en erfgenamen daar aanervende en
daar in teegen de verkooperen en erffgenamen daarvan ontervende. Met belofte deesen verkoop, cessie,
transport en overdragt te sullen 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 voorn. neffens den comparant deese
eigenhandig getekent en gezeegelt.
Actum Goor den 23 april 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren burgmr J.H. Jalink en burgmr Hendrik Borcharts persoonlijk in den
gerigte gecompareerd zijn Albert Berkenbos nu Brinkers te Markel en vrouw Jenneken Oings tutore
marito. Bekennende en verklaarende opgenomen en bij hun comparanten in klinkenden gelde ontfangen
penningen van Jan Greven en vrouw, de somma van drie hondert gulden, zegge f 300. Welke
penningen sij comparanten beloofden jaarlijks en dus alle jaaren tot de volle aflosse toe te zullen verrenten
met drie gulden en tien stuyvers van yder hondert en soo de renten niet binnen een vierendeel jaars na
elken verschijndag betaald worden zullen als dan van yder hondert vier gulden moeten betaalen. De
opsaage die aan weerskanten word gereserveerd zal een halff jaar voor den verschijndag, waarvan den
eersten zal vallen op Nicolay 1785 en soo vervolgens alle jaaren behoorlijk moeten worden aangekondigt;
en als dan voorschreven capitaal met die als dan daarop verlopenen renten aan de renthefferen off regt
verkrijgende in goeden gangbaaren gelde moeten worden gerestitueerd en weerom gegegeven. Voor welk
capitaal en daarop te verloopen renten sij comparanten buyten generaal verband van persoonen en
goederen tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellen 1. hun eigendommelijke huys en hoff
onder Markel gelegen Brinkers genaamd, 2. een stuk bouwland genaamd den Papenbos groot vier
scheepel gesaay gelegen tussen het land van Lambertink en Hiddink, 3. hun eigendommelijke stuk land
genaamd Nieuwen stukke groot drie schepel land gelegen tussen Lavelink en Meyers land, 4. een stuk
hooyland groot twee dagwerk genaamd de Weustenie. Ten einde de renthefferen oft regt verkrijgende bij
onvermoedelijke wan off misbetaalinge zig daar aan ten allen tijde, soo weegens voorschreeven capitaal
als daarop verscheenen onbetaalde renten, kost en schaadeloos zouden 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 verw. rigter voornoemd deese neffens dr. J.H. Jalink die
daartoe door comparanten behoorlijk is gequalificeert, eigenhandig geteekent en gezegelt.
Actum Goor den 23 april 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Cornelis Soeters en Hermanus Weischede persoonlijk in den gerigte
gecompareert zijn Hendrik ter Welle nu Bungeler en vrouw Hendrikjen Bungeler tutore marito.
Verklaarende weegens opgenomene en ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen
aan Janna Laarberg weduwe van Derk Vriend te Diepenheim, de somma van vier hondert gulden,
segge f 400. Welke penningen sij comparanten beloofden te zullen verrenten met drie gulden en tien
stuyvers van yder hondert, soo nogtans dat als binnen tien weeken na elken verschijndag de renten betaald
wierden dat als dan soude kunnen en moogen volstaan met drie gulden en vijff stuyvers van yder hondert.
Zullende de opsaage die aan weerskanten word gereserveert een halff jaar voor den verschijndag moeten
worden aangekondigt en voorschreven capitaal met de renten aan de rentheffersche of regt verkrijgende
moeten worden gerestitueert en voldaan. Den eersten verschijndag sal vallen op den eersten mei 1786 en
soo vervolgens van jaar tot jaar tot de volle aflosse toe. Voorschreeven capitaal en daarop te verlopen
renten zij comparanten buyten generaal verband van persoonen en goederen bij deesen tot een speciaal
hypotheecq en onderpand stellen hun eigendommelijke plaatsjen het Bungeler soo als hetselve door

hen word beseeten in Stokkum gelegen. Ten einde de renthefferen oft regt verkrijgende bij
onvermoedelijke wan off misbetaalinge zig daar aan ten allen tijde, soo weegens voorschreeven capitaal
als daarop verscheenen onbetaalde renten, kost en schaadeloos zouden 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 verw. rigter voornoemd neffens dr. J.H. Jalink door
comparanten hiertoe in judicio gequalificeert, eigenhandig getekent en gezeegelt.
Actum Goor den 23 april 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Cornelis Soeters en Hermanus Weischede persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Tone Abbink en vrouw Geertjen Groothornt (uit Borculo) tutore marito.
Verklaarden verkogt te hebben, sulks al nog doende bij deesen, aan Christiaan Groot Hornt een agste
part van een hooyland genaamd het [Sarrig] slag gelegen aan de Bolksbeeke onder Stokkum en dat
voor eene somma van twee hondert twee en seventig gulden en tien stuyvers vrij geld. Verklaarende
verder van de voornoemde kooppenningen ten vollen betaald en voldaan te zijn op conditien als bij den
daarvan opgerigte koopbrief in dato den 3 may 1785 quo relatio en te doen bij deesen in optima juris
forma landzedelijke cessie, transport en overdragt aan en ten erfelijken profijte van den kooper voornoemd
en derselven erfgenamen. Bij deesen haar daar aanervende en daar in teegen sig selfs en erfgenamen
daarvan ontervende. Met belofte om deesen verkoop, cessie, transport en overdragt 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 burgmr Hendrik Borcharts door comparanten hier toe in
judicio gequalificeert, deese eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Goor den 1 juny 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren burgmr Hendrik Dikkers en Petrus Immink persoonlijk in den gerigte
gecompareerd en erscheenen zijn Jannes Schoppert en desselfs huisvrouw Gerhardina Klein Teeseling
tutore marito. De welke verklaarden uit kragt van gedaane verkoop bij deesen in de beste forma regtens te
doen landzedelijke cessie, transport en overdragt van hun eigendommelijke caterplaatsjen Schoppert
genaamd gelegen in Elsen met alles daarbij regt en geregtigheden, ap en dependentien van dien, als 1. de
schoppen een stuk land in den gaarden soo als het van Berent Oovink wien het op den 27 juny in den jaar
1768 gerigtelijk is overgegeven, 2. den Kleinen kamp in het Zendink stukke, 3. het Midder stukke, 4. het
Nieuwe land, 5. het hooyslag gelegen aan Coverts mate en dat aan en ten erfelijken profijte van Berent
ten Zijthoff en vrouwe Janna ter Weele. Met wijdere verklaaringe van de kooppenningen ten vollen
betaald en voldaan te zijn. Daarvan bij deesen al nog quiteerende, de koopers en erfgenamen bij deesen
daar aanervende en daar en teegen hen selfs en erfgenamen daarvan ontervende. Met belofte om die
verkoop, cessie, transport 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 proc. G.D. van Ingels daartoe door comparanten gequalificeert in judicio, deese
eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Rijssen den 2 juni 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren .......... persoonlijk in den gerigte gecompareerd en erscheenen zijn Derk
Aalbrink (Wessels) en desselfs vrouw Hendrina Aalbrink tutore marito. Verklaarende weegens
opgenoomene en bij haar comparanten ontfangen penningen schuldig te zijn aan Hendrik Luttikhengel
(ten Zeldam) en derselver erfgenamen de summa van twee hondert gulden, segge f 200. Beloofden sij
comparanten deselve jaarlijks te verrenten met drie gulden en tien stuyvers van yder hondert, waarvan den
eersten verschijndag zal vallen heden over een jaar en soo vervolgens van jaar tot jaar. De opsage die aan
weerskanten word gereserveerd zal een half jaar voor den verschijndag moeten worden aangekondigt en
als dan voorschr. capitaal met de agterstandige renten aan den rentheffer off regt verkrijgende worden

gerestitueerd en weerom gegeven. Voor welke capitaal en daarop te verloopen renten sij comparanten
buyten generaal verband van persoonen en goederen bij deesen tot een speciaal hypotheecq en onderpand
stellen drie dagwerken hooyland genaam de Arendtjes mate geleegen in het Elsenerbroek tussen
Nottenbergs kamp en Roode Arendjes gaarden. Ten einde den rentheffer of regt verkrijgende sig daar aan
ten allen tijde, weegens voorschr. capitaal en daarop te verloopene renten, kost en schadeloos zal 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 de
comparanten deese eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Berghorst den 27 juni 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren proc. G.D. van Ingels en Hendrik Grevink persoonlijk in den gerigte
gecompareerd en erscheenen zijn Claas Dikkers en vrouw Teune Brinkers tutore marito. Verklaarende
opgenoomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben van Derk Hendrik Snel en vrouw Jacoba
van Barneveld de somma van hondert vijff en dertig gulden, zegge f 135. De welke zij beloofden te
verrenten met vier gulden van yder hondert jaarlijks, dog soo binnen drie maanden na elken verschijndag
de renten binnen Deventer betaald worden dat als dan zullen kunnen en mogen volstaan met drie gulden
en tien stuyvers van yder hondert. Zullende de eerste rente verscheenen weesen op den 1 maart 1786 en
soo vervolgens alle jaaren tot de aflosse toe. Die aan weerskanten word gereserveert dog zal een halff jaar
voor den verschijndag moeten worden aangekondigt. En als dan voorschr. capitaal met de verschenen en
onbetaalde renten aan den renthefferen binnen Deventer in goeden gangbaaren gelde worden gerestitueert
en weerom gegeven. Voor welk capitaal en daarop te verschenen renten sij comparanten buyten generaal
verband van persoonen en goederen tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellen hun
eigendommelijke land genaamd den Anholts kamp gelegen tussen het land van Loo Jan en den
gemeenen weg. Ten einde de renthefferen off regt verkrijgende bij wan off misbetaalinge sig daar aan ten
allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie 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 comparanten deese eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Berghorst den 21 july 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Jan Uylenriff en Hermen Moerwinkel persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Janna Jalink weduwe van Gerrit Wegereeff en deszelfs meerderjaarige zoon Jan
Hermen Wegereeff op Scholte in Harke, geadsisteerd met proc. G.D. van Ingel als haaren ad hune
actum verkooren en toegelaten mombaar. Verklarende de eerste in qualiteit als moeder en voogdesse van
haare minderjaarige kinderen en boedelhouderse van haare wijlen mans nalatenschap en den tweede voor
hem zelfs, opgenoomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben van Wolter te Zende te Elsen de
somma van twee hondert gulden, zegge f 200 en beloofden zij comparanten voorschreven penningen
jaarlijks en dus alle jaaren te verrenten met drie gulden van yder hondert, dog soo het een jaar rente niet
met het andere houden off binnen het jaar na elken verschijndag betaald word vijf stuivers van yder
hondert meer zullen moeten betaalen. De eerste rente sal verscheenen weesen heeden over een jaar en soo
vervolgens de opsage die aan weerskanten word gereserveert zal een half jaar voor den verschijndag
worden aangekondigt en als dan voorschreven capitaal en agterstandige renten aan den rentheffer of regt
verkrijgende in goeden gangbaaren gelde moeten worden gerestitueerd en weerom gegegeven. Voor welk
capitaal en daarop te verloopen renten sij comparanten buyten generaal verband van persoonen en
goederen bij deesen tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellen hun eigendommelijken hoek
groen off weydegrond geleegen in Harke naast het land van Teyink en Plegt, den Morsch genaamd. Ten
einde den rentheffer off regt verkrijgende bij onvermoedelijke wan off misbetalinge sig daar aan ten allen
tijde weegens voorschreven capitaal en daarop te verloopene renten, kost en schadeloos zal kunnen en
moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle hier tegens strijdende exceptien en in het bijsonder van die
van niet getelden gelde. Versoekende ten opsigte van haar minderjarige kinderen voor sooverre noodig en

dienstig de gerigtelijke approbatie die dan ook verleend word bij desen. In kennissse der waarheid hebbe
ik verwalter rigter voorn. deese neffens de comparanten eigenhandig getekent en gezeegelt.
Actum Berghorst den 30 july 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Gerrit Reurkink en Claas Geels persoonlijk in den gerigte gecompareerd
en erscheenen zijn Jan Dijkman (Grootulen) en deszelfs vrouw Megteld Dijkman tutore marito.
Verklaarende opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben van juffrouw Fredrica Dulman
te Deventer, de somma van een hondert en vijftig gulden, segge f 150. Welke penningen sij
comparanten beloofden jaarlijks te zullen verrenten met drie gulden en vijf stuyver van yder hondert
waarvan de eerste rente sal verscheenen zijn op primo augustus 1786 en soo vervolgens van jaar tot jaar
tot de aflosse toe. Die aan weerskanten word gereserveert dog een half jaar voor den verschijndag zal
moeten worden aangekondigt en als dan voorschreven capitaal met de daarop verscheenen en onbetaalde
renten aan de rentheffersche of erfgenamen moeten worden gerestitueerd en wederom gegeven. Voor welk
capitaal en daarop te verloopen renten sij comparanten buyten generaal verband van persoonen en
goederen verbinden tot een speciaal hypotheecq en onderpand hun comparanten eigendommelijke
catersplaatsjen het Dijkmans genaamd gelegen onder Markel in sijne bekende bepalinge groot vijf
mudden saayland en ses dagwerken hooyland. Ten einde de rentheffersche off regt verkrijgende bij
onverhoopte wan off misbetalinge soo daar aan ten allen weegen voorschreven capitaal en daarop te
verloopen renten kost en schadeloos zal 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 verw. rigter voorn. neffens Hendrik Grevink daartoe door comparanten als zelfs niet
kunnende schrijven nog zegel gebruykende in judicio gequalificeeert, deese eigenhandig getekend en
gezegelt.
Actum Berghorst den 5 augustus 1785.
Op 7 september 1785 verkopen Jan Hendrik Wibbelink en Aaltjen Hietkamp voor vijf hondert gulden
een paar stukken grond gelegen aan de kerkdijk aan Berend Hendrik Reurslag (slecht leesbare akte).
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren persoonlijk in den gerigte erscheenen sijn Jan Hendrik Wibbelink en
vrouw Aaltjen Hietkamp tutore marito. Verklaaren opgenoomen en in klinkenden gelde ontfangen te
hebben van den ed. Derk Hoogelaar en Janna Vincent te Diepenheim de summa van vijf hondert
vijff en seeventig gulden, segge f 575. Welke penningen sij comparanten beloofden jaarlijks te zullen
verrenten met drie gulden en vijf stuyvers van yder hondert, dog soo binnen aan half jaar na den
verschijndag waarvan den eersten vallen zal op 26 augustus 1786 en soo vervolgens van jaar tot jaar niet
betaald wierde, dat als dan meerder moeten betaald worden vijf stuyver van yder hondert; maar sij als dan
in drie jaaren geen interesse betaalen de hier nagemelde verhypothiseerde goederen voor het voorseide
capitaal en renten aan den renthefferen soude worden verkogt en de opsage die aan weerskanten worde
gereserveert sou een half jaar voor den verschijndag moeten worden aangekondigt en als dan voorschr.
capitaal met de daarop verscheenen en onbetaalde renten aan de renthefferen moeten worden gerestitueerd
en weerom gegeven. Voor welk capitaal en daarop te verloopen renten de comparanten verklaarden
buyten generaal verband van persoonen en goederen bij deesen tot een speciaal hypotheek en onderpand
te stellen 1. een huys en hof geleegen in Beusbergen naast Clossert en Greven groot ongeveer ses
scheepel, 2. een stukke land gelegen op den Langenberg onder Stokkum naast de landen van Smit Jan
en Weevers groot een mudde lant. Ten einde de renthefferen off regt verkrijgende bij onvermoedelijk wan
of misbetalinge sig daar aan ten allen tijde, soo weegens voorschr. capitaal als daarop verloopene renten,
kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle hier tegens 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 mede namens sijn vrouw deese getekent en
gezegeld.

Actum Berghorst den 7 september 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren persoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Berend Reurslag en vrouw
Aaltjen Leusman tutore marito. Verklaarende opgenoomen en in klinkende gelde ontfangen te hebben
van de ed. Derk Hoogelaar en vrouw Janna Vincent te Diepenheim de somma van vijff hondert
gulden, segge f 500. Welke penningen sij comparanten beloofden jaarlijks te zullen verrenten met drie
gulden en vier stuyvers van yder hondert waarvan de eerste rente soude verscheenen weesen op den 26
augustus 1786 en soo vervolgens alle jaaren en de opsage die aan weerskanten word gereserveert soude
een half jaar voor den verschijndag moeten worden aangekondigt en het voorschreven capitaal met de
verscheenen en onbetaalde renten aan de renthefferen worden gerestitueerd en weerom gegeven. Voor
welk capitaal en daarop te verloopen renten sij companten bij deesen buyten generaal verband van
persoonen en goederen tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellen 1. een stukke land gelegen in
Plasmans kamp langs den kerkdijk onder Markelo groot drie scheepel, 2. een stukke land genaamd
Broekmans stukke groot twee scheepel gelegen tussen de landen van ......... 3. een huys en hoff gelegen in
Markelo, 4. .......... (rest onleesbaar).
Actum Berghorst den 7 september 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Herman Mulder en Jannes Mulder junior persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Jan Brinkers en vrouw Janna Peters tutore marito. Verklaarende opgenoomen en in
klinkenden gelde ontfangen te hebben van de ed Derk Hoogelaar en vrouw Janna Vincent de somma
van vijf hondert gulden, segge f 500. Welke penningen sij comparanten beloofden jaarlijks te zullen
verrenten met drie gulden en vijf stuyvers van yder hondert, dog als binnen een half jaar na elken
verschijndag worden betaald anders vijff stuyvers meer. Waarvan de eerste rente soude verscheenen
weesen op 1 may 1786 en soo vervolgens alle jaaren tot de aflosse toe. Die aan weerskanten wierde
gereserveert dog een half jaar voor den verschijndag soude moeten worden aangekondigt en onder
expresse conditie dat als dan den volle jaaren geene interessen worden betaald de soogenaamde hier voor
vermelte goederen als dan voor het gemelte capitaal en rente aan de renthefferen soude weesen verkogt.
Voor welk capitaal en daarop te verloopen renten sij comparanten buyten generaal verband van persoonen
en goederen bij deesen verbinden tot een speciaal hypotheecq en onderpand 1. den Bellen akker
ongeveer ses scheepel groot gelegen tussen de landen van de Weert en Scholten int Hof, 2. een half mudde
land gelegen agter Nijhuys kamp tussen de landen van Leunk en Wolberink, 3. een hooyland groot een en
een half dagwerk gelegen agter de Leenhorst. Ten einde de renthefferen sig daar aan bij wan off
misbetaalinge, soo weegens voorschreven capitaal als ten agteren sijnde rente kost en schadeloos zullen
kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle exceptien en in het bijsonder van die van niet
getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens Hendrik
Grevink daartoe door comparanten in judicio gequalificeert, eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Berghorst den 7 september 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Herman Mulder en Jannes Mulder junior persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Gerrit Kloots en desselfs vrouw Janna Reints tutore marito. Verklaarende
opgenoomen en in klinkende gelde ontfangen te hebben van juffrouw Cornelia Ribbius te Deventer de
somma van een duysent een hondert gulden, segge f 1100. Welke penningen sij comparanten jaarlijks
beloofden te zullen verrenten met vier guldens en tien stuyvers van yder hondert, soo nogtans dat als
binnen een vierendeel jaars na elken verschijndag de renten betaald wierden, zij als dan souden kunnen en
moogen volstaan met drie gulden en tien stuyvers van yder hondert. Zullende de opsage die aan
weerskanten word gereserveert een vierendeel jaars voor den verschijndag moeten worden aangekondigt
en als dan het voorschr. capitaal met de daarop te agteren sijnde renten aan de rentheffersche moeten
worden gerestitueerd en weerom gegeven. Voor welk capitaal en daarop te verloopen renten sij

comparanten buyten generaal verband van persoonen en goederen bij deesen tot een speciaal hypotheecq
en onderpand stellen 1. een stuk bouwland den Potkamp genaamd groot negen schepel land gelegen
onder Markel aan weerskanten tussen de landen van Hendrik Sligman, 2. een stuk bouwland het
Bergstukke groot vijf scheepel meede gelegen onder Markel tussen de landen van Jan Kistemaker aan
beyde kanten, 3. een hooyland groot drie dagwerken genaamd het Snipgoor, 4. een hooyland groot meede
drie dagwerken de Mate genaamd gelegen tussen de landen van Leuvelink en Meenerink. Ten einde de
rentheffersche bij onverhoopte wan off misbetalinge sig daar aan ten allen tijde weegens voorschr. capitaal
en daarop ten agteren sijnde renten, 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 neffens den comparanten
eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Berghorst den 30 november 1785.
Ik Hendrik Borcharts weegens Hooger Overigheid gesubstitueerde Verwalter Rigter van Kedingen
certificere mits deesen dat voor mij en assessoren dr. J.H. Jalink en Hendrikus Dikkers persoonlijk in den
gerigte compareerd en erscheenen zijn de Hoogwelgeboren en Gestrenge Heer J.H. Baron van
Coeverden Richter van Kedingen en deszelfs ehegemalinne de Hoogwelgebooren Vrouw Alegonda
Isabella Gebooren Baronnesse van Raasveldt Heere en Vrouwe van het Wegdam tutore marito.
Verklaarende weegens in den jaare 1783 opgenoomen en bij hun comparanten in klinkenden gelde
ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan de jufferen gesusteren Catharina en
Johanna Menger, de somma van veerthien hondert gulden, segge f 1400 van twintig stuyver het stuk.
Welke penningen sij comparanten jaarlijks en dus alle jaaren tot de volle aflosse toe die aan weerskanten
soude vrij staan dog een half jaar voor den verschijndag moeten worden aangekondigt en te verrenten met
vier gelijke guldens van yder hondert. Waarvan de eerste rente nu wederom soude verschijnen op den 24
augustus 1786. Voor welk capitaal en daarop te verloopen renten sij comparanten buyten generaal verband
van hun persoon en goederen bij deesen verklaarden tot een speciaal hypotheecq en onderpand te stellen,
soo voor hun capitaal ad f 1400. Waar voor aan hun comparanten het rigterampt van Kedingen
verbinden en zij dus daarom kunnen profijte hebben staan daar van de acte van verband bij deesen
ehelieden om met en neffens deese ten prothocollo van hypothecatien deses gerigts te worden
geregistreerd. Ten einde de renthefferen voormeld oft regt verkijgende zig daar aan ten allen tijde bij
onverhoopte wan of misbetalinge kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder
renunciatie van alle hier tegens strijdende exceptien en in het bijsonder van die van niet getelden gelde.
S.A.L. In waarheid oirkonde hebbe ik deese neffens de comparanten eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Goor den 15 october 1785.
Ridderschap en Steden de Staaten van Overijssel doen hier mede te weten also Jan Heidentrik van
Coeverden tegenwoordige Rigter van Kedingen aan Anna Margaretha Elisabeth Sloet Douariere
van wijlen den Rigter van Kedingen Roelof van Hoevell heeft gerestitueerd zodane veertien hondert
caroli guldens waarvoor van ouds gemelde Richterampt van Kedingen vegund geweest welke penningen
bevorens ten profijte van de provincie sijn geemployeert. Zo is het dat wij dese beloven zodane veertien
hondert car. guldens bij overlijden van denselven tegenwoordigen Richter J.H. van Coeverden door
deszelfs successen in de tijd Rigter van Kedingen aan deszelfs erffgenamen te sullen doen restitueren voor
en alle deselve in functie van richterampt zal worden geadquitteerd. Verpandende en verbindende ten dien
einde aan gemelde J.H. van Coeverden en deszelfs successive ofte erfgenamen meergemelde Rigterampt
van Kedingen, zo en in diervoegen als hetselve bevorens aan de rigteren in der tijd van Kedingen
verbonden is geweest. Willende en begerende dat deese onze opene brief van zodane kragt en valeur zal
zijn als de vorige ingetrokken pandbrief. Welke mits desen word gemortificeert bevorens is geweest. In
waarheids oirkonde hebben wij desen met de signature van onsen griffier in het ordinaris zegel deeser
provincie gedaan bekragtigen.
Gedaan binnen Zwolle den vijftienden juni 1700 vijf en tachentig.

Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Hendrikus Hoek en Jannes Mulder senior persoonlijk in den gerigte
gecompareerd is Jan Koelers (Elkink) weduwnaar van Berendina Thijink. Verklaarende voor hem
selfs en vader en voogt van zijn minderjarige kinderen uyt kragt van gedaane verkoop in deesen in optima
juris forma te doen landzedelijke cessie, transport en overdragt van twee stukken saailand naast
malkanderen gelegen in den Potkamp onder Markel naast de landen van Pot Jan en Gerrit Meengs, te
saamen groot tien scheepel aan en ten erffelijken profijte van Hendrik Sligman en vrouw Aaltjen
Boolink. Deselve en erfgenamen bij deesen aanervende en daar in tegen sig selfs en erfgenamen daarvan
ontervende. Met belofte van deesen verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveren als na
rechten verpligt en verklaringe van de kooppenningen ad seshondert gulden voldaan te zijn. Des
versoekende meeste soo verre nodig en dienstig ten opsigte van sijn minderjarige kinderen de noodige
approbatie die dan ook verleend word mits deesen. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter
rigter voornoemd dese neffens den comparant eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Berghorst den 15 november 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Hendrikus Hoek en Jannes Mulder senior persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Hendrik Sligman en vrouw Aaltjen Boolink tutore marito. De welke bekenden en
verklaarden en in klinkenden gelde ontfangen te hebben van juffrouw Cornelia Ribbius te Deventer de
somma van ses hondert gulden, segge f 600. Welke penningen sij comparanten beloofden jaarlijks en
dus alle jaaren te sullen verrenten met vier gulden en tien stuyvers van yder hondert, soo nogtans dat als
de renten binnen een vierendeel jaars na den verschijndag werden betaald als dan souden kunnen en
moogen volstaan met drie gulden en tien stuyvers van yder hondert. Zullende de opsage die aan
weerskanten word gereserveert een half jaar voor den verschijndag moeten worden aangekondigt en als
dan voornoemd capitaal met de onbetaalde renten aan de rentheffersche kost en schadeloos moeten
worden gerestitueerd en weerom gegeven. Voor welk capitaal en daarop te verloopen renten sij
comparanten buyten generaal verband van persoonen en goederen bij desen tot een speciaal hypotheecq en
onderpand stellen hun eigendommelijke twee stukken saayland gelegen in den Potkamp onder
Markel naast het land van Pot Jan en Gerrit Meengs, te samen groot tien scheepel gesaay. Ten einde de
rentheffersche bij onverhoopte wan off misbetaalinge sig daar aan ten allen tijde, weegens voorschreven
capitaal en daarop te verloopen renten, kost en schadeloos zal kunnen en moogen verhaalen. 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 voorn. neffens den eersten comparant voor hem
selfs en meede namens zijn vrouw waartoe in judicio gequalificeert, dese eigenhandig getekent en
gezegelt.
Actum Berghorst den 15 november 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren dr. Wilhelm Jalink en proc. J.B. Auffmorth persoonlijk in den gerigte
gecompareerd is Hendrik Kruyder. Verklarende opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te
hebben van Willem Leferink de somma van vijf hondert gulden, segge f 500. Welke penningen hij
comparant jaarlijks tot de aflosse toe, die aan weerskanten wierde gereserveert dog een half jaar voor den
verschijndag moeten worden aangekondigt, beloofde te zullen verrenten met drie gulden van yder hondert,
dog soo het eene jaar niet in het andere hield tien stuyvers van yder hondert; meer en binnen twee jaaren
geen renten betalende souden alle die hier onder gespecificeerde en voorschr. gemelde capitaal speciaal
verbonden goederen daarvoor aan den rentheffer wesende verkogt en de eerste rente te verschijnen heden
over een jaar. Voor welk capitaal en daarop te verlopen renten hij comparant buiten generaal verband van
persoon en goederen bij desen tot een speciaal verband en onderpand stelde 1. sijn eigendommelijke
huys en hof gelegen in sijne bekende bepalinge in Elsen groot ongeveer drie mudde lands, 2. een half
mudde sayland in den Harker esch naast het land van Jan Nijhuys en Kobbe, 3. twee schepel land in den
Harker esch naast het land van Jan Immink en Scholten, 4. drie schepel land in Harke naast het land van

Marten Eertink of Hellematen, 5. een stukjen groot ses spint naast het land van Bekkers en Helle Gerrit, 6.
een stukjen land groot ses spint naast het land van Welmer en Worssink. Ten einde den rentheffer of regt
verkrijgende bij onverhoopte wan of misbetalinge sig daar aan ten allen tijde wegens voorschr. capitaal en
daarop te verlopen renten kost en schadeloos soude kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle
strijdige exceptien en in het bijsonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid
hebbe ik verw. rigter voorn. neffens Hendrik Grevink daartoe door den comparant als selfs niet kunnende
schrijven nog zegel gebruikende, deese eigenhandig getekent en gezegeld.
Actum Goor den 10 december 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren dr. Wilhelm Jalink en proc. J.B. Auffmorth persoonlijk in den gerigte
gecompareert zijn Berend Kruyder en vrouw Gesina te Meerdam tutore marito. Verklarende
opgenomen te hebben en schuldig te wesen aan mevrouw Arnolda Geertruyd Riemink weduwe van
den heer Bitter Dapper en erfgenamen de somma van vijf hondert gulden, hersegge f 500. Welke
penningen zij comparanten jaarlijks tot de volle aflosse toe, die aan weerskanten wierde gereserveert dog
een vierendeel jaars voor den verschijndag moeten worden aangekondigt, beloofden te zullen verrenten
met vier gelijke guldens van yder hondert, dog binnen ses weken na elken verschijndag betalende dat als
dan souden kunnen en mogen volstaan met drie gulden van yder hondert en den eerste dag van
wederomgave soude verschenen wesen op den 15 february 1786 en so vervolgens alle jaaren. Zullende dit
capitaal met de onbetaalde renten in geval van aflosse in goeden gangbaren gelde en kost en schadeloos
aan den rentheffersche of regt verkrijgende moeten worden gerestitueert en weerom gegeven. Voor welk
capitaal en daarop te verlopen renten zij comparanten buiten generaal verband van personen en goederen
bij desen tot een speciaal verband en onderpand stellen hun eigendommelijke plaatsjen de Wildeman
bestaande in een huys en ongeveer drie en een half mudde lands so als hetselve in zijn bekende bepalinge
in het karspel vam Goor kennelijk gelegen is. Ten einde de rentheffersche of regt verkrijgende sig daar
aan ten allen tijde bij wan of misbetalinge wegens voorschr. capitaal en onbetaalde renten kost en
schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. S.A.L. En onder renunciatie van alle strijdige exceptien en
in het bijsonder van die van niet getelden gelde hebbe ik verwalter rigter voorn. dese in kennisse der
waarheid neffens Hendrik Grevink daartoe door comparanten in judicio gequalificeert, eigenhandig
getekent en gezegeld.
Actum Goor den 10 december 1785.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Herman Mulder en heer Hendrik Weusthuys persoonlijk in den gerigte
gecompareert zijn Arend Snijders en deszelfs vrouw Roelofjen Kloeken tutore marito. Verklarende uit
kragt van publique gedane verkoopinge in dato den 18 april 1783 en volgens conditien daarvan opgerigt
bij desen, in optima juris forma te doen landzedelijke cessie, transport en overdragt van ongeveer drie
mudde land gelegen in den zogenaamden Snijders kamp onder Markel naast het land van hem
verkoperen en de meester Adolf Quak aan en ten erfelijken profijte van Hermen Dijking. Denselven en
erfgenamen bij desen daarvan aanervende en daar en tegen hun selfs en erfgenamen daarvan ontervende.
Met belofte desen verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveren als na regten verpligt en
verklaringe van de kooppenningen ad f 525 ten vollen betaald en voldaan te zijn. S.A.L. In kennisse der
waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn. neffens den eersten comparant voor hem self en mede namens
zijn vrouw waartoe behoorlijk was gequalificeert, dese eigenhandig getekent en gezegeld.
Actum Berghorst den 21 febr. 1786.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren ................. persoonlijk in den gerigte gecompareert is Jan Nijsink
weduwenaar van wijlen Catharina van Gelijken. Verklarende op den 7 maart jongsleden verkogt te
hebben aan den koopman .... een stukjen hooyland groot ongeveer drie dagwerken genaamd [Gasters]
maat gelegen in het Elsenerbroek naast het land van ... en Wilgerink ten noorden en aan de anderen zijde

naast het land van Letink ....... slecht leesbaar ....... Van welk hooyland hij comparant verklaarde bij desen
te doen landzedelijke cessie, transport en overdragt aan den koopman voornoemd. Denselve en
erfgenamen bij deesen daar aanervende en daar en tegen hem selfs en erfgenamen daar van ontervende.
Met belofte desen verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveren als na regten verpligt en
verklaarde van de kooppenningen ad f 75 gulden voldaan te zijn. In kennisse der waarheid hebbe ik
verwalter rigter voornoemd neffens Hendrik Grevink door comparant daartoe gequalificeert als zelfs niet
kunnende schrijven nog zegel gebruikende, deese eigenhandig getekend en gezegeld en vermits
comparanten vrouwe voorn. na de gedanen verkoop was komende overlijden, soo versogte hij soo verre
noodig en dienstig, de gerigtelijke approbatie ten opzigte van zijne minderjarige kinderen die dan ook
verleend word bij deesen.
Actum Berghorst den 12 april 1786.
In april 1786 verkopen Egbert Wevers en Willemina Hilbers hun eigendommelijke catersplaatsjen
Hilbers in de boerschap Stokkum gelegen aan Albert Vruink en vrouw Gerritjen Rensink (slecht
leesbaar).
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Hendrik Weusthuys en Hermen Mulder persoonlijk in den gerigte
gecompareert zijn Gerrit Nijmeyer en Gerhardina Holters tutore marito. Verklaarende bij deesen na
gedaane verkoop in de beste forma regtens te doen landzedelijke cessie, transport en overdracht van het
halve catersplaatsjen Welmers soo als hetzelve in zijne bekende bepaalinge in de boerschap Harke
kennelijk gelegen is met alle deszelfs lusten en lasten, regt en geregtigheden, soo en in diervoegen als zij
comparanten hetzelve beseten en in eigendom hebben en wel aan en ten erfelijken profijte van Gerrit
Welmers en vrouw Janna Koelers. Deselve en erfgenamen bij deesen daar aanervende en daar en tegen
zig zelf en erfgenamen daarvan ontervende. Met belofte deesen verkoop, cessie, transport en overdracht te
zullen caveren als na rechten verpligt met verklaaringe van de cooppenningen ad duysent gulden
voldaan te zijn, daarvan nog quiteerende bij deesen. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter
rigter voorn. neffens Hendrik Grevink door comparanten daartoe in judicio gequalificeert, deese
eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Berghorst den 13 may 1786.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Jan ten Brinke en Steffen Lucas persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Wolter Sligman en deszelfs vrouw Wilhelmina Snellink tutore marito. De welke
bekenden en verklaarden opgenomen te hebben van en dus deugdelijk schuldig te wesen aan de
Hoogwelgeboren Freule A.M.E. Baronnesse van Ittersum, de somma van ses hondert gulden, zegge f
600. Welke penningen zij comparanten voor den tijd van ses jaren beloofden te zullen verrenten jaarlijks
met drie gulden en tien stuyvers van yder hondert, soo nogtans dat wanneer zij comparanten de renten
binnen een vierendeel jaars na elken verschijndag betalende zij als dan souden kunnen en mogen volstaan
met drie gulden en vijf stuyvers van yder hondert. De eerste rente zal verscheenen wesen den 7 may 1787
en zoo vervolgens alle jaaren tot de aflosse toe. Die aan weerskanten word gereserveerd dog een half jaar
voor den verschijndag zal moeten worden aangekondigt en als dan het voornoemde capitaal met de daarop
ten agteren zijnde renten aan haar Hoog Welgeborene in goeden alhier gangbaren gelde moeten worden
gerestitueerd en weerom gegeven. Voor welk capitaal en daarop te verlopen renten zij comparanten
buyten generaal verband van persoonen en goederen bij desen tot een speciaal hypotheek en onderpand
stellen 1. een stukke zaayland groot ongeveer twee mudden gesaay gelegen onder Markel naast het land
van Jan Sligman en den gemenen weg, 2. nog een stuk zaayland naast het land van Jan Kistemaker en
Ovink groot vier schepel gesaay mede gelegen onder Markel in den Noord esch. Ten eynde de Freulen
rentheffersche off regt verkrijgende sig ten allen tijde, soo wegens gemelte capitaal en daarop te
verloopene rente, kost en schaadeloos zal kunnen en mogen verhaalen. Onder renunciatie 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 voorn. dese neffens de comparanten eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Berghorst den 23 may 1786.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Herman Mulder en Jannes Mulder persoonlijk in den gerigte
gecompareerd sijn Gerrit Welmers en vrouwe Janna Koelers tutore marito. De welke bekenden en
verklaarden opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben en dus schuldig te weesen aan
Zweer Greven de somma van acht hondert gulden, zegge f 800. Welke penningen zij comparanten
jaarlijks en dus alle jaren tot de aflosse toe beloofden te verrenten met drie gulden en tien stuyvers van
yder hondert, dog soo binnen een halff jaar na elke verschijndag betaald wierden, zij als dan zouden
kunnen en mogen volstaan met drie gulden en vijff stuyvers van yder hondert. Waarvan de eerste rente zal
verscheenen wesen op 1 may 1787 en soo vervolgens en de opsage die aan weerskanten gereserveert
wierde en zoude een half jaar voor den verschijndag moeten worden aangekondigt en als dan het gemelde
capitaal en ten agteren zijnde renten kost en schadeloos aan den rentheffer moeten worden gerestitueerd.
Voor welk capitaal zij comparanten buyten generaal verband van persoonen en goederen bij deesen tot een
speciaal hypotheek en onderpand stellen hun comparanten eigendommelijke halve plaatsjen
Welmers genaamd met alle desselfs hooge en lage landerijen, daarop staande getimmertens en
houtgewassen, alle zoo en in diervoegen als zij comparanten hetselve thans in eigendom bestitten en aan
hun op den 13 deeser jongstleeden door Gerrit Nijmeyer en vrouwe Gerhardina Holters gerigtelijk is
overgedragen en hetselve in zijne bekende bepalinge in Harke gelegen is. Ten eynde den rentheffer bij
onverhoopte wan of misbetalinge sig daar aan ten allen tijde wegens gemelde capitaal en daarop ten
agteren zijnde renten, kost en schadeloos zal kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle
exceptien desen contrarierende en in specie die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid
hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens Hendrik Grevink daartoe door comparanten in judicio
gequalificeert, desen getekent en gesegelt.
Actum Berghorst den 27 may 1786.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan van Heek en Jan Hendrik Leuvelink persoonlijk in den
gerigte gecompareerd is Jan van der Haar. De welke bekende en verklaarde verkogt te hebben, zulks al
nog doende bij deesen, aan deszelfs suster Jacobjen van der Haar zijn eigendommelijke plaatse
genaamd de Haar gelegen te Stokkum met alles wat daar bij en onder hoord, soo en in diervoegen als
zijn comparants wijlen vader Jan van der Haar deselve in gebruyk gehad heeft en wel voor de somma van
veertien hondert gulden, zegge f 1400. En daarvan bij desen met alle deszelfs regt en geregtigheid,
lusten en lasten, in de beste forma rechtens ten erffelijken profijte van zijn zuster voornoemd en te doen
landzedelijke cessie, transport en overdracht. Deselve en erffgenamen daar aanervende en daar in tegen
zig zelven en erffgenamen daarvan ontervende. Met belofte desen verkoop, cessie en overdracht te zullen
caveeren als na rechten. Verklaarende verder te hebben verkogt en mede aan zijn zuster voornoemd bij
desen te cedeeren, transporteren en over te dragen alle zijne mobile goederen, vhee en zaatgewassen
voor de somma van ses hondert gulden, zegge f 600 en van de kooppenningen ten vollen betaald en
voldaan te zijn. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn. deese neffens den comparant
eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Markel den 30 juny 1786.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Jan Dikkers en Hendrik Weusthuys persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Johanna Jalink weduwe van wijlen Gerrit Wegereeff in desen geadsisteerd met Jan
Waanders als mombaar en haarer meerderjaarigen zoon Jan Hermen Wegereeff. De welke bekenden
en verklaarden bij deesen voor haar zelfs en als moeder en wettige voogdesse van haare minderjarige
kinderen en den tweeden comparant voor hem selfs in eenen vasten en onwederroepelijken erfkoop
verkogt te hebben, zulks doende bij deese, aan Esken Vinkers (Wissink) en vrouw Grietjen Vinkers

(ter Plegt) in Harke hun comparanten eigendommelijke stukjen gaarden land gelegen naast het land van
de kooperen in zijne bekende bepalinge gelegen in Harke. En wel voor de somma van twee hondert
gulden, hersegge f 200 en wijders op conditien als die daarvan opgerigt in dato den 16 april 1786 staat
uitgedrukt en daarvan met alle regt en geregtigheid aan en mits deesen in optima juris forma te doen
landzedelijke cessie, transport en overdragt aan de kooperen voormeld. Deselve en erfgenamen bij deesen
daar aanervende en daar in tegen zich zelfs en erffgenamen daarvan ontervende. Met belofte desen
verkoop te zullen caveeren als na rechten en verklaarende van de kooppenningen ten vollen voldaan te
zijn, als mede renunciatie van alle hier tegens strijdende exceptien. Versoekende eerste comparante mede
soo verre nodig en dienstig ten opsigte van haare minderjaarige kinderen de gerigtelijke approbatie die
verleend word bij desen. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese
neffens den comparanten eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Berghorst den 8 july 1786.
Ik Hendrik Borcharts weegens Hooger Overigheid gesubstitueerde Verwalter Rigter van Kedingen
certificere mits deesen dat voor mij en assessoren Jan ter Welle en J.H. Rouwenhorst persoonlijk in den
gerigte compareerd en erscheenen zijn Hendrik Bruyns en desselfs ehevrouw Jenneken Morre tutore
marito. Welke bekenden en verklaarden bij deesen verkogt te hebben aan Hendrik Brunninkreeff haare
eigendommelijke hooymate gelegen agter den Heyink horst onder desen wel edelen gerichte groot een
dagwerk en wel voor eene somma van hondert gulden, hersegge f 100. En daarvan bij deesen doende
landzedelijke cessie, transport en overdracht cragt conditien van gedane verkoop ........ (onleesbaar) de
genoemde hooymate in eenen vasten erfkoop aan den kooper voornoemd overgedragen. Hem selfs en
erfgenamen bij deesen aanervende en daar in tegen zig zelven en erfgenamen daarvan ontervende. Met
belofte van desen koop, cessie, transport en overdragt te zullen staan wagten en waaren voor de evictie als
na regten verpligt. Met verdere verklaaringe van de kooppenningen ten vollen betaald en voldaan te zijn
en daar voor nog quiteren. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik gesubstitueerde verwalter rigter
voornoemd neffens Gerrit Jan ten Zijthoff door comparanten daartoe in judicio gequalificeert, dese
eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Goor den 8 july 1786.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Jan Dikkers en Berent Hiltjesdam persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Derk Alberink (Wessels) en deszelfs vrouwe Hendrina Alberink tutore marito. De
welke verklaarden verkogt te hebben, zulks doende bij deesen, aan Jannes Kolhoop hun comparanten
eigendommelijke hooyland groot ander half dagwerk genaamd het Nieuwe slag gelegen in het
Elsenerbroek naast het land van Jan Reeff aan de noord en aan de zuyd zijde aan de gemeente en wel voor
eene somma van hondert vijff en negentig gulden, zegge f 195. Waarvan verder verklaarden ten vollen
voldaan te zijn en bij deesen van gedagte hooyland met deszelfs regt en geregtigheid vrij van heeren lasten
in de beste forma rechtens te doen landzedelijke cessie, transport en overdracht aan den kooper Jannes
Kolhoop voornoemd. Denselven en erffgenamen daar aanervende en daar in tegen zig zelven en
erfgenamen daarvan ontervende. Met belofte van deesen verkoop, cessie, transport en overdracht te zullen
caveeren als na rechten verpligt. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd
neffens de comparanten deese eigenhandig getekent en gezegeld.
Actum Berghorst den 10 july 1786.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan van Heek en Antony ter Weele persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Arend Snijders en vrouw Roelofjen Kloeken tutore marito. Verklarende uyt kragt
van gedaane publieke verkoop in dato van den 31 maart 1784 bij deesen in de beste forma rechtens te
doen landzedelijke cessie, transport en overdragt van een stuk gaarden land genaamd de Kemkes
gelegen onder Markel naast het land van Jan Kistemaker en den kooper deeses Harmen Loonink
(Zwiers). Met alle deszelfs regt en geregtigheid, lusten en lasten, beswaard met ordinaris verpondinge en

contributie te samen tien stuyvers en verder op conditien als daarvan opgerigt en wel aan en ten erffelijken
profijte van den kooper Hermen Loonink voornoemd. Denselven en erffgenamen bij deese daar
aanervende daar in tegen zig zelven en erffgenamen daarvan ontervende. Met belofte deesen verkoop,
cessie, transport en overdragt te zullen caveeren als na rechten verpligt. En verklaaringe van de
kooppenningen ten vollen betaald en voldaan te zijn. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter
rigter voorn. neffens den eersten comparant voor hem zelfs en mede namens zijn vrouw waartoe in judicio
gequalificeert, deese getekent en gezegeld.
Actum Markel den 25 july 1786.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan van Heek en Antony ter Weele persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Arend Snijders en vrouw Roelofjen Kloeken tutore marito. Verklaarden opgenomen
en in klinkenden gelde ontfangen te hebben van Hermen Loonink (Zwiers) en deszelfs vrouwe Janna
Lonink de somma van vijff hondert en dertig guldens, zegge f 530. Welke penningen zij comparanten
jaarlijks en dus alle jaaren tot de aflosse toe beloofden te verrenten met drie gelijke guldens van yder
hondert. Zullende de opsage die aan weerskanten word gereserveerd een half jaar voor den verschijndag
moeten worden aangekondigt en als dan voorschreven capitaal aan de renthefferen of regt verkregen
hebbenden met de daarop verscheenen en onbetaalde renten moeten worden gerestitueerd en weerom
gegeven. Voor welk capitaal en daarop te verloopen renten zij comparanten buyten generaal verband van
persoonen en goederen bij deesen tot een speciaal hypotheek en onderpand stellen een stuk hooyland
groot drie dagwerk genaamd het Haverland gelegen onder Markel naast het land van Jan Lammertink en
Meenderink, als mede een stuk bouwland groot ongeveer een mudde land genaamd de Vellekes gelegen
in de Noord esch in den [Karkse] naast het land van Jan Baan en den heer van den Oldenhof. Ten eynde
de renthefferen so van misbetaalinge sig daar aan ten allen tijden kost en schadeloos zullen kunnen en
mogen verhalen. Onder renunciatie van alle hier tegens strijdende exceptien en wel in specie 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 namens zijn vrouw waartoe in judicio gequalificeerd, dese getekend en
gezegeld.
Actum Markel den 25 july 1786.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Hermen Mulder en Jan Waanders persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Hendrik Lentfers (Ulsen) en deszelfs vrouw Diena Lentfers tutore marito.
Verklaarende wegens opgenomen en bij hun comparanten in klinkenden gelde ontfangen penningen
opregt en deugdelijk schuldig te wesen de somma van een hondert en vijftig gulden, zegge f 150, aan
Antony ter Weele Gerritszoon en vrouw Johanna Geertruyd ter Horst. Welke penningen zij
comparanten beloofden te zullen verrenten jaarlijks en dus alle jaaren met drie gelijke guldens en tien
stuyvers van yder hondert tot de aflosse toe. Die aan weerskanten wierde gereserveerd dog een halff jaar
voor den verschijndag behoorlijk zoude moeten worden aangekondigt en de eerste rente soude
verscheenen wesen op Jacobi 1787 en zoo vervolgens alle jaaren. Van welk capitaal en daarop te
verloopen renten zij comparanten buyten generaal verband van persoonen en goederen bij desen tot een
speciaal hypotheek en onderpand stellen hun eigendommelijke erve Lenfers genaamd met alle de
daaronder gehoorende landerien daarop staande, actien en crediten en houtgewassen soo en in diervoegen
als hetselve in zijne bekende bepalinge in de boerschap Elsen kennelijk gelegen is. Ten eynde de
renthefferen bij onverhoopte wan of misbetalinge zig daar aan wegens voornoemt capitaal en daarop te
verloopen renten, ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder
renunciatie van alle hier tegen strijdende exceptien en in het bijsonder van die van niet getelden gelde.
S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verw. rigter voornoemd neffens Hendrik Grevink daartoe door
comparanten gequalificeert, dese getekend en gezegeld.
Actum Berghorst den 20 july 1786.

Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Jan Hendrik ten ... en Jan Waanders persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Antony Nijland en deszelfs vrouwe Jenneken Manenschijn (uit Holten) tutore
marito. De welke verklaarden verkogt te hebben, zulks doende bij deesen, aan en ten erfelijken profijte
van Jannes Leuvelink (Klumpers) hun comparanten eigendommelijke hooyland groot drie dagwerken
genaamd het Halve Lammertink slag gelegen onder Markel naast het slag van Baan en Volkerink en
wel voor de somma van drie hondert gulden, zegge f 300. Waarvan zij verklaarden ten vollen voldaan te
zijn en bij deesen van gedagte hooyland met deszelfs regt en geregtigheid in de beste forma rechtens te
doen landzedelijke cessie, transport en overdracht aan den kooper Jannes Leuvelink voorn. Den zelven en
erfgenamen bij deesen daar aanervende en daar en tegen zig zelven en erfgenamen daarvan ontervende.
Met belofte desen verkoop, cessie en overdracht te zullen caveeren als naa rechten verpligt. S.A.L. In
kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn. deese neffens den eersten comparant voor hem
zelfs en meede namens zijn vrouw waartoe in judicio was gequalificeerd, getekend en gezegelt.
Actum Berghorst den 4 augustus 1786.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Lambert Vellener en Berend Hiltjesdam persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Hendrik Haykers en deszelfs vrouw Aaltjen Bloemers tutore marito. De welke
bekenden en verklaarden volgens opgerigte acte deses jaars 1786 in eenen vasten en onwederroepelijken
erfkoop verkogt te hebben twee dagwerken hooyland zijnde de halfscheid genaamd de Agter maate
waarvan de anderen halfscheid toebehoord den heer J.R. van Lennep te Almeloo, aan en ten erfelijken
profijte van den kooper Jan Witte. En dat voor eene somma van hondert en vijftig gulden, zegge f
150 caroli guldens. Van welker beloofde kooppenningen zij comparanten voorn. verklaarden ten vollen
betaald te zijn. Beider op conditien als bij den daarvan opgerigte koopbrieff quo relatio kan gesien worden
en daarvan nu bij deesen doende landzedelijke cessie, transport en overdragt aan den kooper voorn.
Denselven en erfgenamen bij deesen daar aanervende en daar en tegen zig zelve en erffgenamen daarvan
ontervende. Met belofte van desen erffkoop te zullen staan wagten en waaren voor de evictie en alle op en
aansprake als na landregte. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn. dese eigenhandig
getekend en gezegelt en word Hendrik Grevink door beyde comparanten gequalificeerd om deese voor
haar te tekenen en te zegelen.
Actum Berghorst den 5 augustus 1786.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Harmen Mulder en Jannes Mulder junior persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Hendrik Lentfers (Ulsen) en deszelfs huisvrouwe Dina Lentfers. Verklaarende
opgenoomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben van de ed. Antony ter Weele en deszelfs
huysvrouwe Geertruyd ter Horst de somma van zes honderd gulden, zegge f 600. Welke penningen
zij comparanten jaarlijks en dus alle jaaren tot de aflosse toe beloofden te zullen verrenten met drie gulden
en tien stuyvers van yder hondert. Waarvan de eerste rente zoude verschijnen op den eersten may 1787 en
soo vervolgens alle jaaren tot de aflosse toe. Die aan weerskanten wierd gereserveerd dog een halff jaar
voor den verschijndag zoude moeten worden aangekondigt en als dan voornoemd capitaal en daarop
verscheenen renten aan de renthefferen in goeden gangbaaren gelde moeten worden gerestitueerd en
weerom gegeven. Voor welk capitaal en daarop te verloopen renten zij comparanten buyten generaal
verband van persoonen en goederen bij deesen tot een speciaal hypotheek en onderpand stellen, waartoe
op den 25 deeser bij de lheenkamer der huyses Almeloo behoorlijk consent hadde geobtineerd ............
den tienden gaande uyt het erve Lenfers in Elsen soo en in diervoegen als zij denselven op den 14
february jongstleden hebben aangekogt. Ten einde de renthefferen of regt verkrijgende zig daar aan bij
onverhoopte wan off misbetalinge ten allen tijde kost en schadeloos zouden kunnen en mogen verhalen
soo wegens voorn. capitaal als daarop ten agteren zijnde renten. Onder renunciatie van alle hier mede
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 Hendrik Grevink daartoe door comparanten in judicio

gequalificeerd, dese getekend en gezegeld.
Actum Berghorst den 29 augustus 1786.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Hendrik Mulder en Jannes Mulder junior persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zij Willem Thijman (Kuipers) en vrouw Jenneken Leuvelink tutore marito. De welke
verklaarden verkogt te hebben aan Teunis Volkerink (Kerkemeyer) een stuk lands groot twee
scheepel gesaay genaamd het Gaarden land gelegen in den Agterhoek onder Markel naast het land van
Stegeman en Boman, zijnde vrij van heeren lasten en wel voor eene somma van vijff en negentig
gulden, herzegge f 95. Verklaaren comparanten van de voornoemde kooppenningen betaald en voldaan te
zijn en nu bij deesen daarvan doende landzedelijke cessie, transport en overdracht aan en ten erffelijken
profijte van den kooper en vrouw voornoemt. Denselve en erffgenamen bij deesen daar aanervende en
daar en tegen zig zelven en erffgenamen daarvan ontervende. Met belofte van deesen verkoop, cessie en
overdragt te zullen staan wagten en waren voor de evictie en alle op en aanspraake als na rechten verpligt.
S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verw. rigter voorn. neffens Hendrik Grevink door comparanten
daartoe gequalificeert, dese getekent en gezegelt.
Actum Berghorst den 8 september 1786.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Hendrik Grevink en Hendrik Wansink persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Jan Reeff en vrouwe Anneken Reeff (Hegeman) tutore marito. Verklaarden verkogt
te hebben, zulks doende bij deesen, aan haaren zoon Berent Reeff haar comparanten eigendommelijke
twee stukken land, ten eersten een stukke land een half mudde gesaay genaamd den Apenberg naast het
land van Jan Mensink en aan de andere zijde naast het land van Hendertink, ten tweeden een stukke land
groot een half mudde gesaay op den holtweg beyde te Elsen gelegen, ten derden de schuure staande
naast het huys van Jan Reeff en dat voor eene somma van twee hondert gulden, zegge f 200. Waarvan
zij comparanten verklaarden ten vollen betaald en voldaan te zijn en daar van bij deesen in de beste forma
regtens te doen landzedelijke cessie, transport en overdracht aan den kooper voormeld. Denselven en
erfgenamen bij desen daar aanervende en daar en tegen zij verkoperen en erfgenamen daarvan ontervende.
Met belofte van desen verkoop, cessie en overdracht te zullen caveeren als na regten verpligt. S.A.L. In
kennisse der waarheid hebbe ik verw. rigter voorn. deese neffens den eersten comparant en Hendrik
Grevink voor de comparante waartoe behoorlijk gequalificeerd, getekend en gezegelt.
Actum Berghorst den 18 september 1786.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Jannes Mulder junior en Arend Snijders persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Gerrit Forsgesank (Wilbers) en vrouw Engele Kwintenberg tutore marito, voorts
Hendrik Forsgesank en vrouw Maria Swoferink tutore marito. Verklaarende de eerst gemelde
comparanten opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben van Berent Worsink en vrouw
Jacomina Bruil de somma van drie hondert en vijftig guldens, hersegge f 350. Welke penningen zij
comparanten jaarlijks tot de aflosse toe beloofden te verrenten met drie guldens van yder hondert.
Waarvan de eerste rente zoude verschenen wesen op den 13 may 1787 en zoo vervolgens alle jaren en de
opsage die aan weerskanten wierde gereserveerd zoude een halff jaar voor den verschijndag moeten
worden aangekondigt als dan voorschreven capitaal en onbetaalde renten aan de renthefferen moeten
worden gerestitueerd. Voor welk capitaal zij comparanten alle te samen en yder in het bijsonder buiten
generaal verband van personen en goederen van de eerstgenoemde comparanten tot een speciaal
hypotheek en onderpand stellen bij deesen het kaatersplaatsjen Forsgesank gelegen in Harke met alle
daar onder behoorende hooge en laage landerijen, daarop staande houtgewassen en getimmertens, zoo en
in diervoegen als het zelve thans door comparanten in eigendom beseten en door eerste comparanten
bewoond en gebruykt word. Ten eynde de renthefferen bij onverhoopte wan off misbetalinge zig daar aan
volgens voornoemd capitaal en daarop ten agteren zijnde renten kost en schadeloos zouden kunnen en

moogen verhaalen. Onder renunciatie 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 dese neffens Gerrit
Forsgesank en Hendrik Forsgesank voor hun zelfs en namens hunne vrouwen respectieve waartoe in
judicio behoorlijk gequalificeert, getekend en gezegeld.
Actum Berghorst den 25 september 1786.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren burgmr Hendrik Boreas en Hermen Weyschede persoonlijk in den
gerigte gecompareerd is Aaltjen ten Dam weduwe wijlen Wolter Welmers (uit Goor) in deesen
geadsisteerd met proc. Willem Hulsken als haaren ad hune actum verkooren en toegelatenen mombaar, na
alvoorens ten opzichte van haare minderjarige dogter van de wel edele achtbaare burgermeesteren,
schepenen en raden der stad Goor welke mombaaren de daar toe mede permissie versogt en ook
goedkeuring verkregen hebben ende verklarende opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben
van Jan Gijmink de somma van vier hondert gulden, zegge f 400. Welke penningen zij comparante
jaarlijks en dus alle jaaren beloofde te zullen verrenten met drie gulden en tien stuyvers van yder hondert
als de renten binnen een half jaar na elken verschijndag betaald wierden en zoo niet binnen een half jaar
betaald wierden vier gulden van yder hondert. Waarvan het eerste jaar rente zal verscheenen wesen heden
over een jaar en zoo vervolgens alle jaar tot de aflosse toe. Die aan weerskanten wierde gereserveert dog
zoude een half jaar voor den verschijndag behoorlijk moeten worden aangekondigt en als dan voorn.
capitaal en daarop ten agteren zijnde renten aan den rentheffer in goeden alhier gangbaaren gelde zal
moeten restitueeren en weerom geven. Voor welk capitaal en daarop te verloopene renten zij comparante
buyten generaal verband van haar persoon en goederen bij deesen tot een speciaal hypotheek en
onderpand stelt haar eigendommelijke bouw en hooyland genaamd het Poel gelegen in het carspel
Goor in zijne bekende bepalinge. Ten einde den rentheffer off regt verkrijgende bij onverhoopte wan off
misbetalinge zig ten allen tijde, wegens voorschr. capitaal en daarop ten agteren zijnde renten, kost en
schadeloos zal kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien en in het
bijzonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn.
neffens proc. Willem Hulsken door comparante hiertoe behoorlijk gequalificeert, dese getekend en
gezegeld.
Actum Goor den 29 april 1786.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Hendrik Hoek en Jannes Mulder senior persoonlijk in den gerigte
gecompareerd is Jan Willem Scholten voor zig zelfs en als lasthebbende van zijn moeder Henderina
Hellekate, daar voor zoo verre nodig de rato caveerende, als mede Hendrika Keyser weduwe van
Jannes Hellekate geadsisteerd met haar zoon Hermannus Hellekate als mombaar in desen; voorts
voor haar overige kinderen de rato caverende. Verklaarende comparanten voornoemd te hebben verkogt,
zulks al nog doende bij deesen, aan Berend ten Brummelhuys en deszelfs vrouwe Fredrica Heggelaar
haar eigendommelijke caterstede het Boesewinkel genaamd, zoo als het zelve in zijne bekende
bepalinge in het carspel Goor gelegen is en thans door cooperen gebruikt word en verder op conditien als
in den daarvan reeds op den 5 may 1769 opgerigte koopbrief gemeld staat. Verklaarende comparanten van
vermelde kaatersplaatse met alle derselve regt en geregtigheeden en daarop staande getimmertens en
houtgewassen te doen landzedelijke cessie, transport en overdragt aan de kooperen voormeld. Deselve en
erfgenamen ten desen daavan aanervende en daar en tegen zig zelfs en erffgenamen daarvan ontervende.
Met belofte desen verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveeren als na regten verpligt en
verklaarden van de kooppenningen ad agtien hondert gulden voldaan te zijn. S.A.L. In kennisse der
waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens Hendrik Grevink daartoe door comparanten in
judicio gequalificeert, dese getekend en gezegeld.
Actum Berghorst den 2 december 1786.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits

deesen dat voor mij en assessoren Hendrik Hoek en Jannes Mulder senior persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Berend Brummelhuys en vrouw Frederica Heggelaar tutore marito. Verklaarende
wegens opgenomen penningen voor het gekogte catersplaatse Boesewinkel genaamd en in klinkenden
gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen de somma van agtien hondert
gulden, hersegge f 1800 en wel aan Hendrika Keyser weduwe van Jannes Hellekate. Welke penningen
zij comparanten verklaarden jaarlijks te zullen verrenten met drie gulden van yder hondert tot de aflosse
toe. Die aan weerskanten wierde gereserveerd dog een half jaar voor den verschijndag moeten worden
aangekondigt en als dan voorn. capitaal en daarop te verloopen renten aan de rentheffersche off
erfgenamen in goeden gangbaaren gelde moeten worden gerestitueerd en weerom gegeven. Voor welk
capitaal en daarop te verlopen renten zij comparanten buyten generaal verband van personen en goederen
bij desen tot een speciaal hypotheek en onderpand stellen hun eigendommelijke caterplaatse het
Boesewinkel genaamd in zijn bekende bepaalinge gelegen in het carspel Goor met alles wat daar onder
en bijbehoord zoo als zij comparanten hetzelve thans in eigendom besitten. Ten eynde de rentheffersche
off regt verkrijgende bij onverhoopte wan off misbetalinge zig daar aan ten allen tijde weegens
voornoemd capitaal en daarop verloopen renten kost en schadeloos zal kunnen en moogen verhaalen.
Onder renunciatie van alle strijdige exceptien en in het bijsonder van die van ongetelden gelde. S.A.L. In
kennisse der waarheid hebbe ik verw. rigter voorn. neffens Hendrik Grevink daartoe door comparanten in
judicio gequalificeert, dese getekend en gezegeld.
Actum Berghorst den 2 december 1786.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Jan Berend Lodeweges en Jan Rensink persoonlijk in den gerigte
gecompareerd en erscheenen zijn meester Adolph Qwak en deszelfs ehevrouw Heiltjen Hendriks
Beumer. Verklarende verkocht te hebben aan Jan Loman een stukke land het Ronde stukke
genaamd groot drie scheepel gelegen in den Noord esch te Markel tusschen het land van Kempers en dat
van den aankooper soo en als de verkopers hetzelve van Lammertink wel eer hebben aangekogt en wel
voor de summa van drie hondert en vijftig gulden, zegge f 350. Van welke kooppenningen de
comparanten bekennen voldaan en betaald te zijn; doende oversulks bij deesen van opgemelte stukke land
landzedelijke cessie, transport en overdracht aan en ten behoeve van den koper voormeld sonder daar aan
eenig het minste regt te behouden. Den koper en zijne erfgenamen daar aanervende en daar en tegen de
verkooperen en erfgenamen daarvan ontervende. Staande de verkooperen den kooper ten allen tijden te
wagten en te waaren voor alle evictie op en aansprake als na landregtens. S.A.L. In kennisse der waarheid
hebbe ik verw. rigter voorn. nevens den comparanten dese getekend en gezegeld.
Actum Markel den 15 jan. 1787.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Jan Berend Lodeweges en Jan Rensink persoonlijk in den gerigte
gecompareerd en erscheenen zijn Adolph Qwack en huysvrouwe Heiltjen Hendriks Beumer tutore
marito. De welke bekenden en verklaarden opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben van en
dus opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan den heer en mr. Gerhardus Dumbar en ehevrouw
Geertruyd Magareta Eekhout te Deventer de somma van twee duysent gulden, segge f 2000. Van
welke penningen sij comparanten jaarlijks en dus alle jaaren beloofden te zullen verrenten met seven en
sestig guldens en tien stuyvers, waarvan de eerste rente zoude verschenen wesen den 4 jan. 1788 en zoo
vervolgens alle jaaren tot de aflosse toe; die aan weerskanten wierde gereserveerd dog een half jaar voor
den verschijndag zoude moeten worden aangekondigt en als dan het voornoemde capitaal met de daarop
verscheenen en onbetaalde renten kost en schadeloos aan den rentheffer off recht verkrijgende in goeden
gangbaaren gelde moeten worden gerestitueerd en weerom gegeven. Voor welk capitaal en daarop te
verlopene renten zij comparanten buyten generaal verband van persoonen en goederen bij deesen tot een
speciaal hypotheeq en onderpand stelden 1. het huys door hun comparanten thans bewoond, 2. het
zoogenaamde Scholten huys beyde in haare bekende bepalinge gelegen in Markel, 3.den zoogenaamden
Potkamp, 4. de kampjes in den Koekoek, 5. agt schepel gesaay in den soogenaamden Snijders kamp, 6.

vier schepel land aangekogt van Snels land, 7. vier schepel land van Hermen Vedders aangekogt, 8. vier
schepel land aangekogt van G. ten Dam, 9. drie schepel aangekogt van de kinderen van Hendrik
Ebbekink, 10. twee en een halff schepel land in het soogenaamde Nieuwe land, 11. een stuk land op den
Wemenkamp, 12. een stukjen land bij langs de Boom stege. Alle in zijne bekende bepaling gelegen en soo
als het thans door comparanten in eigendom word beseten. Ten einde de renthefferen bij onvermoedelijke
wan of misbetaalinge zig daar aan ten allen tijde kost en schadeloos zoude kunnen en mogen verhalen.
Onder renunciatie van alle hier mede 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 de comparanten dese
getekend en gezegeld.
Actum Markelo den 15 jann. 1787.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Jannes Mulder en Hendrik Weusthuys persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Jan Dijkmans en deszelfs vrouwe Hermina Alferink tutore marito. Verklaarende
opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben van de ed. Albert Kuyt en vrouw Mechteld
Haverkamp te Deventer de somma van agt hondert gulden, zegge f 800. Welke penningen zij
comparanten jaarlijks en dus alle jaaren beloofden te zullen verrenten met drie gulden en tien stuyvers van
yder hondert. Waarvan de eerste rente sal verscheenen wesen heden over een jaar en soo vervolgens alle
jaaren to de aflosse toe. Die aan weerskanten wierde gereserveerd dog een half jaar voor den verschijndag
behoorlijk zal moeten worden aangekondigt en als dan voorn. capitaal en daarop onbetaalde renten aan
den renthefferen off regt verkrijgende in goeden alhier gangbaren gelde moeten worden gerestitueerd en
weerom gegeven. Voor welk capitaal en daarop te verloopen renten zij comparanten buyten generaal
verband van persoonen en goederen bij deesen tot een speciaal hypotheek en onderpand stellen 1. hun
eigendommelijke hooyland groot twee dagwerk gelegen in het Markelerbroek tussen het land van Jan
Kistemaker en Schoppert, 2. een stuk bouwland groot drie schepel gelegen in den Koekoek onder
Stokkum naast het land van Jan Greve en Antony Hedden, 3. een stuk bouwland groot een mudde gelegen
in Stokkum tusschen het landt van Adolf Qwack en de Potbeke, 4 een stuk bouwland groot twee en een
halff schepel gelegen in den dorper esch naast het land van Klaas Dikkers en Jan Berend Lodeweges, 5.
een stuk bouwland groot drie schepel in den soogenaamden Potkamp onder Harke naast het land van
Gerrit Podt en Antony Hedden. Ten einde de renthefferen bij onverhoopte wan off misbetalinge zig daar
aan ten allen tijde, wegens voorn. capitaal en daarop ten agteren zijnde renten, kost en schadeloos zal
kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle hier mede 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 zoo voor hem als mede voor zijn vrouw waartoe in judicio
gequalificeeerd, dese eigenhandig getekend en gesegeld.
Actum Berghorst den 16 february 1787.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Jannes Mulder senior en ... persoonlijk erscheenen is dr. J.C. Pothoff.
De welke bekende en verklaarde wegens opgenomen en bij hem ontfangen penningen van Lambert
Bruil (Krebbers) en vrouw Hendrina Bruil (Hasselaar) thans bouwlieden op het erve Bruil gehorende
onder den huyse Weldam in het carspel Goor, deugdelijk schuldig te weesen een capitaale somma van
agt hondert gulden, zegge f 800. De welke hij jaarlijks en alle jaaren beloofd te verrenten met drie
gulden en tien stuyvers van yder hondert. Zullende het eerste jaar intresse verscheenen wesen op den 11
mey 1788 en soo van jaar tot jaar tot de effective aflosse toe. Die zal kunnen geschieden mits den eenen
den anderen een half jaar voor den verschijndag behoorlijke opsage en houdinge; dog voor welk capitaal
en daarop verloopene intresse hij comparant verbind sijn persoon en goederen en tot een speciaal
hypotheek en onderpand stellende sijn eigendommelijke plaats Blankvoort off Crommendam
genaamd kennelijk in het Elsenerbroek aan de beeke gelegen om daarop in cas van onverhoopte wan off
misbetalinge, zoo van capitaal als dan ten agteren zijnde intressen, kost en schadeloos te kunnen en mogen
verhalen. Renuncierende ten dien einde alle exceptien van ongetelden gelde. In kennisse der waarheid

hebbe ik verw. rigter voorn. dese eigenhandig ondertekend en met mijn gewoon zegel bekrachtigt gelijk
den comparant dese meede gezegeld en getekend heeft.
Actum Berghorst den 8 juny 1787.
Ik Hendrik Borcharts weegens Hooger Overigheid gesubstitueerde Verwalter Rigter van Kedingen
certificere mits deesen dat voor mij en assessoren Jan ter Welle en Hendrik Brunninkreeff persoonlijk in
den gerigte compareerd is Derk Petersen voor hem zelfs en zoo veel nodig de rato caveerende voor zijne
mede erfgenamen van wijlen den comparants ouders wijlen Jan Petersen en vrouwe M. van Wijk
egtelieden. Welke bekende en verklaarde uit kracht van gedaane verkoop en voor eene summa van
penningen aan hem te danke ontfangen en betaalt en bij desen te doen landsedelijke cessie, transport en
overdracht aan Jan Peuschers en desselfs vrouw Geertruyd Plasman en erffgenamen van een stuk
land hem comparant uit deszelfs ouderlijken boedel door sijn mede erfgenamen toegedeelt het
Vennebos off Vennekuyle genaamd gelegen in Stokkum aan het vlier. Zijnde gedeeltelijk groengrond en
gedeeltelijk met opgaand en ander hout bepoot en allodiaal; voorts met zijn ap en dependentien, regten en
geregtigheden, oude en nieuwe toebehore, zoo als hetzelve hem comparant was aangeerft en uit sijn
voorschreven ouderlijke boedel toegedeelt en bij hem in eigendom beseten geweest. Daarvan bij desen ten
erfelijken profijte van den kooperen en erfgenamen afstand doende. Met belofte van desen verkoop,
cessie, transport en overdracht te sullen staan wagten en waaren voor alle evictie op en aansprake als na
landregte. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik gesubstitueerde verwalter rigter voornoemd dese
neffens dr. J.H. Jalink daartoe door comparant gequalificeert, getekent en gezegeld.
Actum Goor den 18 juny 1787.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan van Heek en Hermanus van de Zagekuyle persoonlijk in den
gerigte gecompareert zijn Jan Peuschers en deszelfs vrouw Geertruyd Plasman tutore marito. De welke
bekenden en verklaarden wegens opgenomene en bij hun ontfangene penningen opregt en deugdelijk
schuldig te sijn aan de heer Francois de Wolff en na zijnen doode aan juffer Francina Johanna
Hendrica van der Sluys, eene capitale somma van drie hondert gulden, hersegge f 300. Welke
penningen sij comparanten jaarlijks en dus alle jaren beloven te zullen verrenten met vier gelijke guldens
van yder hondert, soo egter dat wanneer zij de intresse binnen agt weeken na elken verschijndag
betaalden, zij als dan zouden kunnen volstaan met drie gulden en vijftien stuyvers van het hondert en soo
tot de volle aflosse toe. Die aan weerskanten word gereserveerd dog een vierendeel jaars te vooren moeten
worden gedenuntieerd en als dan voorn. capitaal met de daarop verschenen en onbetaalde renten, waarvan
de eerste zal verschenen wesen op den 31 maart 1788 en zoo vervolgens alle jaaren, aan den rentheffer off
regt verkregen hebbende in goeden gangbaren gelde moeten worden gerestitueerd en weerom gegeven.
Voor welk capitaal en daarop te verlopene renten sij comparanten buyten generaal verband van persoonen
en goederen bij desen tot een speciaal hypotheek en onderpand stellen hunne katersstede genaamt
Peusschers, soo als hetzelve in zijne bekende bepalinge gelegen is en door hun comparanten thans
bewoond en bebouwd word; en dan nog hun eigendommelijke stuk land genaamt den Vennebos of
Vennekuyle, schietende aan de eene zijde aan het land van Leuink en aan de andere sijde aan de gemeente
en soo als het in zijne bekende bepalinge gelegen is en zij comparanten hetselve van Derk Peters te
Deventer hebben aangekogt. Ten einde den rentheffer off regt verkrijgende sig daar aan ten allen tijde bij
onverhoopte wan off misbetalinge, soo wegens voorn. capitaal als intressen, kost en schadeloos zullen
kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle hier mede strijdende exceptien en in het bijsonder
van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verw. rigter voorn. neffens den
eersten comparant voor hem zelfs en mede namens zijn vrouw, die sulks niet kunnende schrijven nog
zegel gebruykende hem daartoe behoorlijk had gequalificeert, dese getekend en gezegeld.
Actum Markel den 9 july 1787.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Hermen Geselink en Jan ten Barge persoonlijk in den gerigte

gecompareert zijn Jan Heilersigt en vrouw Geertruyd Vincent tutore marito. De welke bekenden en
verklaarden wegens opgenomen en bij hun ontfangene penningen oprecht en deugdelijk schuldig te zijn
aan haaren respectiven vader Joost Vincent de somma van seven hondert gulden, segge f 700. Weke
penningen zij comparanten jaarlijks en dus alle jaaren belooven te zullen verrenten met drie diergelijke
guldens van yder hondert, waarvan de eerste rente zal verscheenen weesen heden over een jaar en soo
vervolgens alle jaaren tot de volle aflosse toe. Die aan weerskanten word gereserveerd dog een vierendeel
jaars te vooren moeten worden gedenuntieert en als dan voorschr. capitaal met de daarop verschenen en
onbetaalde renten aan den rentheffer of regt verkregen hebbende in goeden gangbaaren gelde moeten
worden gerestitueerd en weerom gegeven.Voor welk capitaal en daarop te verloopen renten sij
comparanten buyten generaal verband van persoonen en goederen bij desen tot een speciaal hypotheek en
onderpand stellen hun eigendommelijke hooyland genaamd den Reebos groot ongeveer ses dagwerk
gelegen onder Markel; en dan nog drie dagwerken hooyland genaam den [Oosterbeke] mede gelegen
onder Markel. Ten einde den rentheffer of regt verkregen hebbende zig daar aan ten allen tijde bij
onverhoopte wan off misbetalinge, soo wegens capitaal als interesse, kost en schadeloos zal kunnen en
moogen verhalen. Onder renunciatie van alle hier mede 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 der
eersten comparant voornoemd desen zelfs en mede namens zijn vrouw die zelfs niet kunnende schrijven
nog zegel gebruyende hem daartoe behoorlijk hadde gequalificeert, dese getekent en gezegeld.
Actum Rijssen den 13 july 1787.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Hendrik Broese en Hans Eshuys persoonlijk in den gerigte
gecompareert zijn Hermen Broekhuys en vrouwe Janna Manenschijn tutore marito. De welke
verklaarden verkogt te hebben, zulks al nog doende bij desen, aan Gerrit Hobbers een hooyland
genaamd het Slag groot drie dagwerken gelegen onder Markel naast het land van Meester Berend en de
Meyer in Elsen en dat met zijn regt en geregtigheid en zoo als zij comparanten hetzelve in eigendom
hebben beseten en dat voor eene somma van vijf hondert gulden, hersegge f 500. Van welke vollen
kooppenningen sij comparanten verklaarden voldaan te zijn en daarvan nu bij desen in de beste forma
rechtens te doen landsedelijke cessie, transport en overdracht aan den koper voorn. Denselven en
erfgenamen mits desen daar aanervende en daar en tegen zig zelven en erfgenamen daarvan ontervende.
Met belofte van desen koop te zullen staan wagten en waaren voor de evictie en alle op en aanspraake als
na landregte. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens Hendrik
Grevink door comparanten daartoe in judicio gequalificeert, dese getekend en gezegeld.
Actum Berghorst den 23 july 1787.
Ik Hendrik Borcharts weegens Hooger Overigheid gesubstitueerde Verwalter Rigter van Kedingen
certificere mits deesen dat voor mij en assessoren de welke waaren Gerrit Hoogerhuys en Jan Rommelaar
persoonlijk compareert en erscheenen zijn Jan van den Boom en deszelfs huysvrouw Jenneken van den
Boom (Nijhuis) tutore marito, die te kennen gevende dat op den 5 november 1785 bij huwelijks
voorwaarden tusschen haar zoon Jan Hendrik Beumer en schoondogter Janna ten Doeschate opgerigt
aan de laastgenoemde, hebben gecedeert en overgegeven haaren geheelen inboedel des huyses, have en
vhee op conditien zoo en als art. 7 van gezeide huwelijks voorwaarden te sien is. Soo alsoo zij
comparanten bedugt zijn vermits dien geseide acte aan eenige duysterheden onderhavig is, dat na haaren
doode daar over eenig dispuit zoude kunnen ontstaan. Zoo verklaaren zij comparanten tot meerder
securiteit van dien aan gemelde haren zoon Jan Hendrik Beumers en schoondogter Janna ten Doeschate bij
desen gerigtelijk te cederen, te transporteren en over te dragen, die reeds bij huwelijks voorwaarde
vermaakte goederen bestaande in inboedel des huyses, have, vhee, als mede bij desen de timmer
gereedschappen en gewassen van en op de lande om het een en ander in vollen eigendom te genieten, te
besitten en te behouden. Onder dese expresse conditien dat haaren zoon Jan Hendrik Beumers en
schoondogter Janna ten Doeschate de schulden ten laste des boedels zullen betaalen ende profitabele
boedelschulden genieten en dat wijders Jan Hendrik Beumers en schoondogter Janna ten Doeschate hun

comparanten gedurende haare leeftijd zullen onderhouden in eeten en drinken, dog den eersten comparant
alleen in wullen en vier guldens in gelde betalen aan de tweede comparant. Zullende aan den laasten
comparant jaarlijks tot een noodstuiver moeten gegeven en uitgekeerd worden een gouden ducaat en de
tweede comparante zal de vrijheid genieten om op de plaatse den Boom jaarlijks te kunnen en moogen
zaayen een en een half spind lijnzaad om hetzelve tot garen te maken en daar mede te doen en handelen na
haar lust en welgevallen. Zijnde hierop voor mijn gesubstitueerde verwalter rigter en assessoren hierboven
genoemd en erschenen Jan Hendrik Beumer en deszelfs ehevrouw Janna ten Doeschate marito tutore
en verklaren voorenstaande cessie, overdracht en overgave van voornoemde goederen op conditien als in
desen gemeld, te accepteeren en aan te nemen. Met belofte van het bedongene in alle deelen te zullen
nakomen. In kennisse der waarheid hebbe ik gesubstitueerde verwalter rigter van Kedingen neffens dr. Jan
Hendrik Jalink als door de eerste comparanten tot tekenen en zegelen gequalificeert zijnde en de tweede
comparante zelven, eigenhandig getekent en gezegeld.
Actum op de plaatse den Boom in het carspel Goor den 14 aug. 1787.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Hendrik Dikkers en Peetrus Immink persoonlijk in den gerigte
gecompareert zijn Lefert Overbeke en Jan Immink als mombaren over het onmondige kind van wijlen
Jan Look op den Pot en Henderina Philipsborg, Jenneken genaamd. Verklarende in zijn genoemde
qualiteit bij desen in de bestendigste forma rechtens te doen landcedelijke cessie, transport en overdracht
aan Jannes Podtmans en wel uit kracht van gedaane publique verkopinge ten overstaan van desen wed
edele gerigte in dato den 6 jann. 1787 en wel in gevolge conditien daar bij vermeld van het als toen
verkogte eerste parceel bestaande in het huys genaamd de Podt neffens de daarbij staande schuur en
gaarden en weyde grond, als meede een kamp nieuw aangemaakte grond soo als het alles in zijne
bekende bepalinge in Harke gelegen is, voorts met regt en geregtigheeden. Den kooper en erfgenamen bij
desen hier aanervende en daar en tegen hunne respective pupillen daarvan ontervende. Met belofte desen
verkoop, cessie, transport en overdracht te zullen caveeren als na rechte verpligt. In kennisse der waarheid
hebbe ik verwalter rigter voorn. dese neffens Hendrik Hoek door comparanten daartoe in judicio
gequalificeert, getekend en gezegeld.
Actum Rijssen den 19 sept. 1787.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Hendrik Dikkers en Peetrus Immink persoonlijk in den gerigte
gecompareert zijn Lefert Overbeke en Jan Immink als mombaaren over het onmondige kind van wijlen
Jan Look op den Pot en Jenneken Overbeke genaamd Janna. Tevens mombaren over het minderjarige
kind van wijlen gemelde Jan Look op de Pot en Hendrina Philipsborg Jenneken genaamd. Verklaarende
yder in hun gemelde qualiteit bij desen in de bestendigste forma regtens te doen landzedelijke cessie,
transport en overdracht aan Jannes Potmans en wel uit krachte van gedane publique verkoopinge ten
overstaan van het wel edele gerigte in dato den 6 jann. 1787 en wel in gevolge conditien daabij vermeld
van het als toen verkogte tweede parceel zijnde twee stukken land in den Potkamp yder ongeveer een
mudde land groot. Voorts met zijn regt en geregtigheeden en soo als in hunne bekende bepalinge gelegen.
Den kooper en erffgenamen bij desen daar aanervende en daar en tegen hunne respective pupillen en
erffgenamen daarvan ontervende en met belofte desen verkoop, cessie, transport en overdracht te zullen
caveeren als na rechte verpligt. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn. dese neffens
Hendrik Hoek door comparanten daartoe in judicio gequalificeert, getekend en gezegeld.
Actum Rijssen den 19 sept. 1787.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren waaren Hendrik Borcharts en dr. Willem Jalink persoonlijk in den
gerigte gecompareert zijn Gerrit Jan Bloemers (Venneman) en desselfs vrouwe Jenneken Bloemers
tutore marito. De welke bekenden en verklaarden opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben
van de heer Derk Arentsen de somma van seven hondert gulden, zegge f 700. Welke penningen zij

comparanten jaarlijks en dus alle jaaren tot de volle aflosse toe beloofden te verrenten met drie gulden en
tien stuyvers van yder hondert. Zullende de opzage die aan weerskanten wierde gereserveert een half jaar
voor den verschijndag moeten worden aangekondigt; waarvan de eerste intresse verschijnen sal op den
vijfden may 1788 en so vervolgens alle jaaren en als dan voornoemd capitaal met de daarop verloopen
renten aan den rentheffer off regt verkrijgende in goede gangbaren gelde moeten worden gerestitueerd en
weerom gegeven. Voor welk capitaal en daarop te verloopen renten zij comparanten buyten generaal
verband van persoonen en goederen bij desen tot een speciaal hypotheek en onderpand stellen 1. het
plaatsjen Broekmans gelegen onder Markel met alle deszelfs regt en geregtigheden, ap en
dependentien, soo als hetzelve in zijne bekende bepalinge gelegen, 2. een stuk land in den Elsener esch
groot ongeveer een half mudde gesaay genaamd den Steenberg gelegen tussen de landen van Ribbers en
Wissink. Ten einde den rentheffer bij onverhoopte wan off misbetalinge zig daar aan ten allen tijde kost
en schadeloos, wegens voornoemd capitaal en daarop verscheenen en onbetaalde renten, zouden kunnen
en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle hier mede 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 als mede namens zijn vrouw als kunnende zelfs niet schrijven nog zegel
gebruykende, dese eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Goor den 13 october 1787.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren waaren Hendrik Hoek en Jan Hendrik ten Brinke persoonlijk in den
gerigte gecompareert zijn Albert Barkenbos nu Brinkers en deszelfs vrouw Jenneken Oinks tutore
marito. Welke verklaarden uit kracht van gedaane verkoop bij desen in de beste forma rechtens te doen
landzedelijke cessie, transport en overdracht van hun eigendommelijke huys en gaarden genaamd
Brinkers met alle daarbij behoorende regt en geregtigheid, lusten en lasten, soo als zij comparanten
hetselve in eigendom hebben beseten en in zijne bekende bepalinge onder Markel gelegen is. Als mede
van hun comparanten eigendommelijke stukke land den Papenbos groot drie schepel gesaay gelegen
tussen het land van Hiddink en Lammertink en wel aan en ten erfelijken profijte van Jan Baan.
Denselven en erffgenamen daarvan aanervende en daar en tegen sig zelfs en erfgenamen daarvan
ontervende. Met verklaaringe van de kooppenningen ad ses hondert en vijftig gulden, den gulden van
een en twintig stuyver en een oortjen het stuk, ten vollen voldaan en betaald te zijn. Belovende voorts
onder renunciatie van alle strijdige exceptien dese verkoop, cessie en overdragt te zullen caveeren voor de
evictie en alle op en aanspraake als na regten verpligt. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter
voornoemd neffens Hendrik Grevink daartoe door comparanten als zelfs niet kunnende schrijven nog
zegel gebruykende gequalificeert, dese getekend en gezegeld.
Actum Berghorst den 26 november 1787.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Hendrik Hoek en Jannes Mulder persoonlijk in den gerigte
gecompareert is Egbert Klein Landeweers en vrouw Fenneken Stroek (uit Holten) tutore marito. De
welke verklaarden opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben van de heer Hendrik Budde
en ehevrouw Gesina Magreta Grim te Deventer de somma van ses hondert gulden, zegge f 600.
Welke penningen zij comparanten jaarlijks en dus alle jaaren beloofden te verrenten met drie gulden van
yder hondert. Zullende de eerste rente verscheenen wesen op Martiny 1788 en zoo vervolgens alle jaaren
tot de aflosse toe. Die aan weerskanten word gereserveert dog een vierendeel jaars te vooren behoorlijk
zoude moeten worden aangekondigt; als dan voornoemd capitaal met de onbetaalde renten aan den
renthefferen off erven moeten worden gerestitueerd en weerom gegeven. Voor welk capitaal en daarop te
verlopen renten zij comparanten buyten generaal verband van persoonen en goederen bij desen tot een
speciaal hypotheek en onderpand stellen hun eigendommelijke land genaamd de Schottmate gelegen
onder Markel tusschen de hooylanden van Stroek en Knol en door haar comparanten aangekogtvan Jannes
Eppink en vrouw Marya Teunissen. Ten einde de renthefferen off regt verkrijgende bij onverhoopte wan
off misbetalinge zig daar aan ten allen tijde, wegens voornoemd capitaal en daarop te verloopene renten,

kost en schadeloos zouden kunnen en moogen verhalen. Onder renunciatie 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 Hendrik Hoek daartoe door comparanten als zelfs niet kunnende schrijven nog zegel
gebruykende gequalificeerd, dese getekend en gezegeld.
Actum op de Berghorst den 26 nov. 1787.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens Hooge Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Hendrik Hoek en Jan Hendrik ten Brinke persoonlijk in den gerigte
gecompareerd is Elsken Krajensank weduwe van Hendrik Nijhuys in desen geadsisteerd met Jan Baan
als mombaar; voorts haaren meerderjarige zoom Gerrit. Verklaarende te samen en yder in het
bijsonder opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben van Sweer Greven de somma van
vier hondert gulden, zegge f 400. Welke penningen zij comparanten jaarlijks en dus alle jaaren beloofden
te verrenten met drie gelijke guldens en vijf stuyvers van yder hondert. Daarbij al dus de rente binnen een
vierendeel jaars na elken verschijndag betaald wierde dog na dien tijd vijff stuyvers van yder hondert
meer. Waarvan de eerste rente zoude verscheenen weesen op Martiny 1788 en soo vervolgens alle jaaren
tot de aflosse toe. Die aan weerskanten wierde gereserveert dog een half jaar te vooren soude moeten
worden aangekondigt en als dan voornoemd capitaal met de verschenen rente aan den rentheffer off erven
in goeden gangbaren gelde moeten worden gerestitueerd en weerom gegeven. Voor welk capitaal en
daarop te verlopen renten zij comparanten buyten generaal verband van persoonen en goederen bij desen
tot een speciaal hypotheek en onderpand stellen hun comparanten eigendommelijke huys en gaarden
gelegen in sijne bekende bepalinge onder Markel tusschen Keppels en Absoluit. Ten einde den
rentheffer off regt verkrijgende bij onvermoedelijke wan of misbetalinge sig daar aan ten allen tijde
weegens capitaal en renten kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle
hier mede strijdige exceptien en in het bijsonder van die van niet getelden gelde. Versoekende voorts
eerste comparante soo verre nodig en dienstig in desen de gerigtelijke approbatie te opsigte van haare
minderjarige kinderen die dan ook om reden verleend word bij desen. S.A.L. In kennisse der waarheid
hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens tweden comparant voor hem zelfs en mede namens zijn
moeder als zelfs niet kunnende schrijven nog zegel gebruykende waartoe behoorlijk was gequalificeert,
dese getekend en gezegeld.
Actum Berghorst den 26 nov. 1787.
Ik Antony Berends J.U.Dr. wegens hooger overigheid verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assesoren Jan Wansink en Jan Dijking persoonlijk sijn gecompareert Berendjen
Demmers weduwe Thomas (moet zijn Teunis) Jansen Vedders in desen geadsisteerd met Willem
Fokkers als haaren mombaar dewelke verklaarde op den 28 october 1787 verkogt te hebben, zulks al nog
doende, aan Gerrit Jan van Heek en vrouw Wilhelmina Tiberink 1. haare comparants
eigendommelijke huys staande binnen Markel naast het soogenaamde kosters huys en aan de andere
sijde naast het huys van Berend Reurslag, 2. een stukke land genaamd den Leemakker gelegen in den
dorper esch aan den hang van den berg ongeveer ses schepel gesaay. (Deze akker was door haar
schoonvader Jan Vedders gekocht in 1726), 3. een gaarden gelegen in den Koekkoek groot ongeveer
een schepel land, 4. en drie dagwerken hooyland gelegen in het Apengoor. Zijnde dit voornoemde huys
en landerijen verkogt met haare oude en nieuwe regt en geregtigheid, lusten en lasten, en beswaar zoo daar
is opleggende en zoo en in diervoegen als zij verkoopersche voorn. hetzelve in eigendom heeft beseten en
dat voor eene somma van dertien hondert en vijftig gulden, segge f 1350, vrij geld. Van welke volle
kooppenningen zij comparante onder voorn. adsistentie bekende ten vollen voldaan en betaald te zijn over
sulks daar van doende in optima juris forma landsedelijke cessie, transport en overdracht. Haar selven en
erffgenamen daarvan ontervende en de kooperen voorn. en erffgenamen daar wederom aanervende. Met
belofte van desen erffkoop te zullen staan wachten en waaren voor de evictie en alle op en aansprake als
landregtens is. S.A.L. In waarheids kennisse hebbe ik verwalter rigter voorn. neffens Willem Fokkers door
comparante daar toe in judicio gequalificeerd, dese eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Markel den 8 jann. 1788.

Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens hooger overigheid verwalter rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren als waren Antony Kleyse Knoop en Hendrik Bekker persoonlijk in den
gerigte gecompareerd is Jan Roelof Jalink. De welke bekenden en verklaarde verkogt te hebben aan
Teunis Groot Bruggink en deszelfs huysvrouwe Aaltjen Roesen een hooyland groot drie schoft
dagwerk gelegen in de Harker meden tussen de vloedgraven en Staars slag alhier kennelijk met desselfs
lusten en lasten, regt en geregtigheden, soo en in diervoegen als hij comparant hetselve in eigendom heeft
beseeten en dat voor eene somma van hondert en sestig gulden, zegge f 160. Verklaart hij comparant
verder van de voornoemde penningen ten vollen voldaan en betaald te zijn, oversulks daar mits desen van
doende in optima juris forma landzedelijke cessie, transport en overdragt aan de kooper voornoemd. Hem
zelve en zijne erfgenamen daarvan ontervende en den voorn. kooperen en haare erfgenamen daar
wederom aanervende. Met verdere belofte van desen erfkoop, cessie, transport en overdragt te zulen
caveeren als na regten verpligt. Versoekende hij mede gedagte comparant hier over ten opsigte van zijne
minderjarige kinderen de geregtelijke approbatie en dan ook verleent word mits deesen. S.A.L. In
kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn. neffens den comparant dese eigenhandig getekend
en gezegeld.
Actum Oosterhoff den 26 maart 1788.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens hooger overigheid verwalter rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Jannes Mulder junior en Hermanus Vellener persoonlijk in den gerigte
gecompareerd is Gerrit Jan Reeff en vrouw Janna Keyser tutore marito. De welke bekenden en
verklaarden wegens opgenomen en bij haar ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te
weesen aan Hermen van de Rijt te Notter de somma van eenhondert gulden, zegge f 100. De welke
sij beloofden jaarlijks tot de volle aflosse toe te sullen verrenten met drie gulen van yder hondert. Waarvan
de eerste rente sal verscheenen wesen heden over een jaar en soo vervolgens alle jaaren en de opsage die
aan weerskanten word gereserveert een half jaar voor den verschijndag moeten worden aangekondigt.
Voor welk capitaal en daarop te verloopen renten zij comparanten buyten generaal verband van persoonen
en goederen bij desen tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellen hun eigendommelijke stukke
bouwland groot ongeveer een mudde gesaay gelegen in den Elsener esch aan de Wilgerink weg naast
het land van de schoolmeester Gerrit Jan Beumer en Wissinks land. Ten einde de rentheffer off regt
verkrijgende sig daar aan ten allen tijde wegens voornoemd capitaal en daarop ten agteren sijnde renten,
kost en schadeloos sal kunnen en moogen verhaalen. 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 neffens den comparanten deese eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Berghorst den 4 april 1788.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Jannes Mulder senior en Hendrik Hoek persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zijn Derk Leuink nu Wevers en vrouw Berendina Breuking tutore marito. Bekennende
en verklaarende wegens opgenomene en in klinkende gelde bij haar comparanten ontfangen penningen
opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Swier Greven de somma van agt hondert gulden, zegge f
800. Welke penningen zij comparanten jaarlijks en dus alle jaaren beloofden te verrenten met drie gelijke
guldens van yder hondert. Waarvan de eerste rente zoude verscheenen heden over een jaar en soo
vervolgens van jaar tot jaar tot de aflosse toe. Die als voorschreven zal moeten worden aangekondigt en
als dan het capitaal met de onbetaalde renten aan den rentheffer of regt verkregen hebbende kost en
schadeloos in goeden alhier gangbaaren gelde zal worden gerestitueerd en weerom gegeven. Voor welk
capitaal en daarop te verloopen renten zij comparanten buyten generaal verband van persoonen en
goederen bij desen tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellen 1. den zoogenaamden Weverskamp
ongeveer tien scheepel gesaay gelegen in Beusbergen langs den esch ter eenre en aan de andere zijde langs
den gemeenen weg, 2. een stukke bouwland gelegen in den Stokkumer esch langs de Helpe groot drie
scheepel land, 3. nog een stukke land groot een mudde mede gelegen in den Stokkumer esch naast het

land van Geven en Dijking, 4. nog een hooyland gelegen in het Markelerbroek genaamd het Meeken groot
drie dagwerk naast Hulsbekken mate en den gemeenen weg. Ten einde de rentheffer off regt verkregen
hebbende bij onvermoedelijke wan off misbetalinge sig daar aan ten allen tijde wegens opgemelde
capitaal en daarop ten agteren zijnde renten, kost en schadeloos zal kunnen en moogen verhaalen. Onder
renunciatie van alle exceptien dese eenigsints contrarierende 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 mede voor zijn vrouw waartoe in judicio was gequalificeert en versogt, dese
eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Berghorst den 17 april 1788.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat op den 7 july ter instantie van dr. Jan Hendrik Jalink als bediende van de heer Sloet nomina
uxoris (in naam van de echtgenote) Berendina Petersen uit kragt van verkregen verwin door dit wel
edele gerigte bij executie is verkogt de halve zoogenaamde Marienburgs mate gelegen onder desen
edelen gerigte in het carspel van Goor, toebehoord hebbende Egbert Klaasen en dat daarvan bij het
uitbranden der kaarse kooper geworden is Arend Stokkersen voor de somma van twee hondert en ses
gulden en vermits den executant heeft verklaard dat gedagte kooppenningen ten vollen betaald en voldaan
waaren. Soo is het dat ik verwalter rigter voornoemd bij desen van gerigtsweegen de bedagte halve
Marienburgs mate met haar regt en geregtigheid, lusten en lasten, te cederen, transporteren en overdragen
aan den kooper Arend Stokkersen voormeld. Denselven en erfgenamen daar aanervende en daar en tegen
den geexecuteerde en erfgenamen daarvan ontervende. Onder voorbehoud egter van de losse als na
landregte. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voorn. dese van gerigtsweegen
getekend en gezegeld.
Actum Berghorst den 24 april 1788.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Hendrik Grevink en Adolph Quak persoonlijk in den gerigte
gecompareerd en erscheenen zijn Jannes Potmans en vrouw Fenneken Sligtman tutore marito. De
welke verklaarden opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te hebben van Gerrit Letink de
somma van seven hondert gulden, zegge f 700. Welke penningen zij comparanten jaarlijks en dus alle
jaaren beloofden te verrenten met drie diergelijke guldens van yder hondert, waarvan het eerste jaar rente
zal verscheenen weesen met primo may 1789 en zoo vervolgens alle jaar tot de aflosse toe. Die aan
weerskanten word gereserveert dog een half jaar voor den verschijndag behoorlijk moeten worden
aangekondigt en als dan voornoemd capitaal met den daarop ten agteren zijnde renten aan den rentheffer
of regt verkregen hebbende in goeden alhier gangbaaren gelde zal moeten worden gerestitueert en weerom
gegeven. Voor welk capitaal en daarop te verlopene renten zij comparanten buyten generaal verband van
personen en goederen bij deesen tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellen hun comparanten
eigendommelijken huys genaamd den Pot met den gaarden zoo bouw als hooyland in zijne bekende
bepalinge gelegen als mede den Nieuwen Kempken. Ten einde den rentheffer of regt verkrijgende bij
onverhoopte wan of misbetalinge zig daar aan ten allen tijde wegens voormelde capitaal en ten agteren
zijnde renten, kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle strijdige
exceptien rechtens en wel in specie 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 mede voor zijn vrouw waartoe
in judicio was gequalificeert, deze getekend en gezegeld.
Actum Markel den 25 july 1788.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Hendrik Grevink en Berent Hiltjesdam persoonlijk in den gerigte
gecompareert zijn Jan Roelof Schottelink en vrouwe Berendina Jolink tutore marito. De welke
verklaarden stevig, vast en onlosbaar verkogt te hebben, zulks al nog doende bij desen, aan Jan Schreurs
(Geelink) een stukjen land gelegen voor Swoferink met alle deszelfs lusten en lasten, regt en

geregtigheden, zoo als bij den daarvan opgerigten koopbrief quo relatio te zien is en dat voor eene somma
van vijf en taggentig gulden, zegge f 85. Van welke volle kooppenningen zij comparanten voornoemd
verklaarden ten vollen voldaan en betaald te zijn. Overzulks daarvan mits desen doende in optima juris
forma landzedelijke cessie, transport en overdragt. Hun zelven en erfgenamen daarvan ontervende en daar
en tegen de koper voornoemd en erfgenamen daar wederom aanervende. Met belofte van desen verkoop,
cessie, transport en overdracht te zullen staan wagten en waaren voor de evictie en alle op en aanspraake
als na rechten verpligt. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens
Hendrik Grevink die hier toe door comparanten in judicio is gequalificeert, dese getekend en gezegelt.
Actum Berghorst den 23 sept. 1788.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Harmen Mulder en Jannes Mulder senior persoonlijk in den gerigte
gecompareert en erscheenen zijn Jan ten Meerdam en vrouwe Hendrika Pierik tutore marito. De welke
verklaarden verkogt te hebben, zulks al nog doende bij desen, aan (zijn halve zwager) Jan Vorger alle
hun comparanten gewassen, soo in huys als hetgeen op het land gesaayd is of nog gesaayd mogte
worden zonder onderscheid en dat voor eene somma van drie hondert en vijf en negentig gulden,
zegge f 395. Van welke volle kooppenningen zij comparanten verklaaren ten vollen voldaan en betaald te
zijn. Oversulks daarvan doende in optima juris forma cessie, transport en overdragt. Hun zelven daarvan
ontervende en daar en tegen den voornoemden kooper en erffgenamen daar wederom aanervende bij
desen. Met belofte van desen verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveeren als na rechten
verpligt. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verw. rigter voorn. neffens de comparanten dese
getekend en gezegeld.
Actum Berghorst den 25 september 1788.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Albert Wolters en Harmanus van Sulekum persoonlijk in den gerigte
gecompareert sijn Jan Hendrik Wibbelink en vrouwe Aaltjen Heetkamp tutore marito. De welke
verklaarden uit kragt van een gemaakt accoort bij versettinge van den 7 september 1785 te hebben
verkogt, zulks alnog doende bij deesen, aan Derk Hoogelaar en vrouw Janna Vincent 1. hun
comparanten eigendommelijke huys (erve Bute) en hof gelegen in Beusbergen naast de huysen van
Klossert en Greven groot ses schepel gesaay, 2. een stukke land gelegen op den Langenberg onder
Stokkum naast de landen van Smit Jannes en Wevers groot een mudde en wel te samen voor de somma
van ses hondert en vijf en dertig gulden, zegge f 635. Waarvan zij verklaarden ten vollen voldaan te
zijn, voorts van de gedagte verkogte goederen bij desen in de beste forma regtens te doen landsedelijke
cessie, transport en overdragt aan de kooperen voormeld. Deselve en erfgenamen bij desen daar
aanervende en daar en tegen zig zelfs en erfgenamen daarvan ontervende. Met belofte desen verkoop,
cessie en overdragt te zullen caveeren als na rechten verpligt. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik
verwalter rigter voornoemd deze neffens den eersten comparant voor hem zelfs en mede namens zijn
vrouw, getekend en gezegeld.
Actum op den huyse Oosterhof den 1 october 1788.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Hendrik Weusthuys en Antony Kleyse Knoop persoonlijk in den gerigte
gecompareert zijn Gerrit Kempers (Hekhuis) en vrouwe Jenneken Warmelo tutore marito.
Verklaarende opgenomen en in klinkende gelde ontfangen te hebben van Willem Zegeman en vrouw te
Deventer de somma van veertien hondert gulden, herzegge f 1400. Welke penningen zij comparanten
jaarlijks en alle jaren beloofden te verrenten met drie guldens en tien stuyvers van yder hondert, waarvan
de eerste rente zal verschenen wesen heden over een jaar en zoo vervolgens alle jaren tot de aflosse toe.
Die aan weerskanten wierde gereserveert dog een half jaar voor den verschijndag zoude moeten worden
aangekondigt en als dan voorschreven capitaal met de daar op verschenen en onbetaalde renten aan de
renthefferen of regt verkregen hebbende in goeden alhier gangbaaren gelde zal moeten worden

gerestitueerd en weerom gegeven. Voor welk capitaal en daarop te verlopene renten sij comparanten
buyten generaal verband van persoonen en goederen bij desen tot een speciaal hypotheecq en onderpand
stellen 1. hun eigendommelijke huys en gaarden genoemd Kempers in zijne bekende bepalinge
gelegen in Elsen groot ongeveer een mudde, 2. zes dagwerken hooyland genaamd de Groote mate gelegen
tussen de landen van het Verdriet en Morssink, 3. een stukke land gelegen in den Elsener esch langs den
gemenen weg genaamd het Kleine Hoek stukke, 4. een stukke land groot twee mudde genaamd het Groote
Hoek stukke mede in den Elsener esch gelegen tussen de landen van Derk en Jan Alberink, 5. nog een
mudde land gelegen in den Elsener esch naast de landen van Oink en Wissink genaamd de Letelge. Ten
einde de renthefferen of regt verkrijgende bij onverhoopte wan of misbetalinge sig daar aan ten allen tijde
kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhaalen, soo wegens voornoemd capitaal en daarop ten
agteren zijnde renten. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien en in het bijsonder van die van
ongetelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd dese neffens
Hendrik Bakker daartoe door comparanten als kunnende zelfs niet schrijven nog zegel gebruykende in
judicio gequalificeert, getekend en gezegeld.
Actum Berghorst den 23 october 1788.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren dr. B.J. Knape en proc. Wilhelm Hulsken persoonlijk in den gerigte
gecompareert is Jan Leuink. De welke verklaarde op den 18 july deses jaars verkogt te hebben, zulks al
nog doende bij desen, aan Hermen Weerdes (Poelink) den geregten halfscheid van een stukke land
groot drie en een half schepel gesaay gelegen in den Leuink gaarden onder Stokkum en wel met zijne
oude en nieuwe recht en geregtigheid, lusten en lasten, zoo daar zijn opleggende breder bij den daar van
opgerigte koopbrief quo relatio te zijn en dat voor eene somma van hondert en negentig gulden, zegge f
190 vrij geld. Van welke volle kooppenningen hij comparant verklaarde ten vollen voldaan en betaald te
zijn. Oversulks daar nu van doende in de beste forma rechtens landsedelijke cessie, transport en
overdracht. Hem zelven daarvan onterven en voornoemde kooper en erfgenamen mits desen daar
wederom aanervende. Met belofte van desen verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveren als
na rechten verpligt. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens de
comparant dese getekend en gezegeld.
Actum Goor den 8 nov. 1788.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Hendrik Grevink en Jannes Mulder junior persoonlijk in den gerigte
gecompareert zijn Jan Hoften (Knopers) en vrouwe Anneken Hoften tutore marito. De welke bekenden
en verklaarden op den 2 october jongstleden verkogt te hebben, zulks al nog doende bij desen, aan
Hendrik Eertink twee dagwerken hooyland met een kampjen land daarbij gelegen in de Harker
meen en dat met zijn oude en nieuwe recht en geregtigheid, lusten en lasten, zoo daar zijn opleggende
breder als bij den daarvan opgerigten koopbrief quo relatio te zijn en dat voor eene somma van hondert
en seventig gulden, zegge f 170. Van welke volle kooppenningen zij comparanten verklaarden voldaan en
betaald te zijn. Oversulks daar nu van doende landsedelijke cessie, transport en overdragt. Hun zelven
daarvan ontervende en daar en tegen den voorn. koper en erfgenamen bij desen daar wederom aanervende.
Met belofte van desen verkoop, cessie, transport en overdracht te zullen caveeren als na rechten verpligt.
S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens Hendrik Grevink door
comparanten daartoe in judicio gequalificeert, dese getekend en gezegeld.
Actum Berghorst den 27 december 1788.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Antony Kleyse Knoop en Willem Nijland persoonlijk in den gerigte
gecompareert zijn Arent Boerendans nu Vosgesank en Engele Zwintenberg eheluyden marito tutore.
De welke bekenden en verklaarden wegens aan hen verstrekte en wel ontfangene penningen aan den heer
Jacob Roeters van Lennep en deszelfs huysvrouwe Catharina van Lennep geb. Costers en erven

schuldig te zijn eene capitaale somma van elf hondert guldens, zegge f 1100. Met belofte om dit
capitaal jaarlijks te zullen verrenten met vier gulden van yder hondert waarvan den eersten verschijndag
zal invallen heeden over een jaar en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse
toe. Welke opzage weedersijds een half jaar voor den jaarlijksen verschijndag blijft voorbehouden, waarna
het capitaal met de renten in handen van den renthefferen of geregte erfgenamen kost en schadeloos
binnen Almeloo zal moeten worden erlegt en gerestitueerd. Voor welk voornoemd capitaal en daarop te
verlopene renten de comparanten zijn verbindende hun personen en goederen en wel tot een speciaal
hypotheek en onderpand stellen hun eigendommelijke en toebehorende vrije en allodiale erve
Vorsgesank met alle deszelfs annexe gronden gehorende, hooge en lage landerijen, in de boerschap Harke
gerigts Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of derselver erfgenamen zig daar aan ten
allen tijde bij onverhoopte wanbetalinge, zoo wegens capitaal als renten, kost en schadeloos kunnen
stellen. Verklaarden comparanten wijders van alle exceptien en privilegien regtens dese eenigsints
kunnende contrarieren en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. In kennisse der waarheid hebbe
ik verwalter rigter voornoemd deese neffens de comparanten getekend en gezegeld.
Actum Oosterhoff den 12 jann. 1789.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Antony Kleyse Knoop en Engbert Geerts persoonlijk in den gerigte
gecompareert zijn Gerrit Jan Reeff en vrouwe Janna Keyzer tutore marito. De welke bekenden en
verklaarden opgenomen en in klinkenden gelde ontfangene penningen van de heer Willem ... te
Deventer de somma van hondert en vijftig gulden, zegge f 150. Welke penningen zij comparanten
jaarlijks en dus alle jaar beloofden te verrenten met drie gulden en tien stuyvers van het hondert. De
opsage die aan weerskanten word gereserveert zal een half jaar voor den verschijndag behoorlijk moeten
worden aangekondigt en als dan voornoemd capitaal en daarop ten agteren zijnde renten aan den
rentheffer of erven in goeden alhier gangbaaren gelde moeten worden gerestitueerd en weerom gegeven.
Het eerste jaar rente zal verscheenen weesen heeden over een jaar en zoo van jaar tot jaar tot de aflosse
toe. Voor welk capitaal en daarop te verloopene renten zij comparanten buyten generaal verband van
persoonen en goederen bij deesen tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellen hun comparanten bij
maagscheidinge in den jaar 1756 opgerigt toegezegde stukke land gelegen aan Wilgerink weg tusschen
de landen van den meester groot ongeveer 6 scheepel. Ten einde den rentheffer off regt verkregen
hebbende bij onverhoopte wan off misbetaalinge zig daar aan ten allen tijde wegens voornoemd capitaal
en daarop ten agteren zijnde renten, kost en schadeloos zal kunnen en moogen verhaalen. Onder
renunciatie van alle strijdige exceptien en in het bijsonder van die van ongetelden gelde. S.A.L. In
kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens de comparanten deeze getekend en
gezegeld.
Actum Oosterhoff den 9 april 1789.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren Antony Kleysen Knoop en Gerrit Helmich persoonlijk in den gerigte
gecompareert zijn Jannes Kolhoop en deszelfs schoondogter Jenneken Meyer wed. van Gerrit
Kolhoop geadsisteerd met Jan Meyer als haaren momber. De welke verklaarden op den 25 april
jongstleden verkogt te hebben aan Gerrit Kamp en Harmen Smeyers en deselver erven yder voor den
geregten halfscheid een dagwerk hooyland in Notter kennelijk gelegen en waarvan de koopers yder een
dagwerk toebehoord, genaamd het Wallemers; met alle deszelfs lusten en lasten, recht en gerechtigheeden
of zoo en in diervoegen als zij verkoperen het zelve in eigendom hebben beseeten en dat voor een somma
van twee hondert gulden, zegge f 200. Van welke volle kooppenningen zij comparanten verklaarden ten
vollen voldaan en betaald te zijn. Oversulks bij deesen daarvan doende in optima juris forma landzedelijke
cessie, transport en overdragt. Zig zelven daarvan ontervende en daar in teegen voornoemde koopers en
erven daar wederom aanervende bij deesen. Met belofte van deesen verkoop te zullen staan wagten en
waaren voor de evictie en alle op en aanspraake als na rechten verpligt. Onder renunciatie van alle
strijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd neffens Hendrik

Grevink door comparanten daartoe in judicio gequalificeert, dese getekent en gezegeld.
Actum Oosterhoff den 16 juny 1789.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid interim Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren proc. Hendrik Hoek en Gerrit Jan van Heek persoonlijk in den gerigte
gecompareert is Jan Harmen Snel als volmagtiger van zijn broeder Derk Hendrik Snel; welke
volmacht alhier vertoond, geleesen en van waarden is erkend en hier nevens ten prothocolle is
geregistreerd. Verklaarde hij comparant uit kracht van gedagte volmacht verkogt te hebben, zulks al nog
doende bij deesen, aan Berent Kremer of Reurslag en vrouwe Aaltjen Leusman hun comparanten
broeders eigendommelijke stukke land op den Wiemerink camp gelegen tusschen de landen van
Hendrikus Gorkink en met het eene end aan den gemeenen weg onder of in Markel gerigts Kedingen
kennelijk gelegen en wel voor eene somma van drie hondert gulden, zegge f 300, vrij gelt. Van welke
volle kooppenningen hij comparant verklaarde voldaan en betaald te zijn. Oversulks uit kracht van boven
gedagte volmacht bij deesen daarvan doende landsedelijke cessie, transport en overdracht, zoo en in
diervoegen als zijn comparants broeder hetzelve in eigendom heeft beseeten en als in den daar van
opgerichte koopbrief quo relatio te zijn. Zijn comparants broeder voornoemd daarvan ontervende en daar
in tegen voornoemde koopers en erfgenamen daar wederom aanervende bij deesen. Met belofte van
deesen erfkoop te zullen caveeren als voor de evictie en alle op en aanspraake. Onder renunciatie van alle
strijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik interim richter voornoemd neffens den
comparant in deese eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Markel den 13 july 1789.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid interim Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren proc. Hendrik Hoek en Gerrit Jan van Heek persoonlijk in den gerigte
gecompareert en erscheenen is Jan Harmen Snel. Verklarende in qualiteit als volmagtiger van
deszelfs broeder en schoonsuster Derk Hendrik Snel en vrouw Jacoba van Barnevelt, luyd volmacht
alhier vertoond, gelesen en van waarden erkent bij deesen en kragt vanwege gedane verkoop in dato den 3
aug. 1786 te doen landsedelijke cessie, transport en overdracht van een hooyland genaamd de Gellink
mate gelegen in haare bekende bepaalinge in Stokkum met alle daartoe behoorend recht en geregtigheid,
zoo en in diervoegen als de verkooperen deselve van Arent scholte Mensink hadden aangekogt en wijders
op conditien als in den daarvan opgerigte koopbrief in dato voornoemd staat uitgedrukt quo relatio. En wel
aan en ten erffelijken profijte van Willem Egberts en vrouwe Marya Dijking. Deselve en erfgenamen
daar aanervende en daar in tegen zig zelven en erfgenamen daarvan ontervende. Met belofte desen
verkoop, cessie, transport en overdracht ten allen tijde te zullen caveeren als naar rechten verpligt. Met
wijdere verklaaringe van de kooppenningen ad seshondert gulden ten vollen voldaan en betaald te zijn
en daarvan al nog quiteerende bij deesen. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik interim rigter
voornoemd deese neffens den comparant eigenhandig getekent en gezegeld.
Actum Markel den 13 july 1789.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid interim Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren proc. Willem Hulsken en Gerrit Jan van Heek persoonlijk in den gerigte
gecompareert en erschenen is Berendina Endemans geadsisteert met haaren man Jan Eykels op
Rensink als mombaar. De welke verklaarde verkogt te hebben, zulks al doende bij desen, aan haare
aangetrouwde stieff schoonzoon Gerrit Lucassen Bouwhuys en stiefdogter Janna Eykels op Rensink,
alle haare comparantens vaste en mobile goederen, zoo huys als landerijen, vhee en zaatgewassen,
niets exempt en wel voor eene somma van vijf hondert gulden vrij geld, zegge f 500. Van welke volle
kooppenningen zij comparante verklaarde ten vollen voldaan en betaald te zijn. Oversulks bij deesen
daarvan doende onder voornoemde adsistentie landsedelijke cessie, transport en overdracht zoo en in
diervoegen als zij deselve in eigendom heeft beseeten en bij de daarvan opgerochte koopbrief quo relatio
te zien staat. Zij zelven en erven daarvan ontervende en daar in tegen voornoemde koopers en erven daar
wederom aanervende bij deesen. Met belofte van deesen erfkoop, te zullen caveeren als naa rechten

verpligt. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik interim
richter voornoemd neffens proc. Hendrik Hoek voor comparante daartoe in judicio gequalificeert, deese
getekent en gezegeld.
Actum Markel den 17 july 1789.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid interim Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren proc. Willem Hulsken en Gerrit Jan van Heek persoonlijk in den gerigte
gecompareert en erscheenen zijn Jan Boolink (Klein Zandvoort) en vrouwe Diena Boolink tutore
marito. De welke bekenden en verklaarden verkogt te hebben, zulks alnog doende bij deesen, aan haaren
landheere den Hoog Wel Geb Gestr Heer J.H. Baron van Heekeren Heer van Overlaar en Oldenhof
alle haare mobile goederen, vhee en zaatgewassen, zoo in huys als op het land, niets exempt. Van welke
volle kooppenningen voor gedagte effecten zij comparanten verklaaren voldaan en betaald te zijn.
Oversulks bij deesen daarvan doende landsedelijke cessie, transport en overdracht. Hun zelven daarvan te
onterven en voornoemde heer kooper en erfgenamen daarvan aanervende bij deesen. Met belofte van
desen verkoop te zullen caveren voor de evictie en alle op en aanspraake als na rechten verpligt. Onder
renunciatie van alle strijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik interim rigter
voornoemd neffens proc. Hendrik Hoek, eigenhandig getekend en gezegeld als zijnde door comparanten
daartoe gequalificeert.
Actum Markel den 13 july 1789.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid interim Rigter van Kedingen certificeere mits
deesen dat voor mij en assessoren proc. Willem Hulsken en Gerrit Jan van Heek persoonlijk in den gerigte
gecompareert en erscheenen zijn Willem Egberts en vrouwe Marya Dijkink tutore marito. De welke
bekenden en verklaarden opgenomen te hebben en deugdelijk schuldig te weesen aan Zwier Greven de
somma van twee duysent gulden, zegge f 2000. Welke penningen zij comparanten jaarlijks en dus alle
jaaren tot de aflosse toe beloofden te verrenten met drie gulden van yder hondert. Waarvan de eerste rente
zal verscheenen weesen op Martiny 1790 en zoo vervolgens alle jaaren tot de restitutie toe. Die aan
weerskanten wierde gereserveert dog een half jaar te vooren behoorlijk moeten worden aangekondigt en
als dan voornoemd capitaal met de daarop ten agteren zijnde renten aan den rentheffer of regt verkregen
hebbende in goeden gangbaaren gelde zal moeten worden gerestitueerd en weerom gegeven. Voor welk
capitaal en daarop te verloopene renten zij comparanten buyten generaal verband van persoonen en
goederen bij desen tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellen 1. een stuk land groot seven
mudde gesaay genaamd het Bak gelegen in Stokkum tussen de landen van Ikking en Meings, 2. een
stukke lands groot drie scheepel gesaay genaamd den Hemelskamp mede in Stokkum gelegen tussen
Wiemerink en Meings land. Ten einde den rentheffer of regt verkrijgende sig daar aan wegens voornoemd
capitaal en daarop te verlopene renten kost en schadeloos zoude kunnen en mogen verhaalen. Onder
renunciatie van alle hier mede strijdende exceptien en in het bijsonder van die van ongetelden gelde.
S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik ad interim rigter voornoemd neffens de comparanten deese
eigenhandig getekent en gezegeld.
Actum Markel den 13 july 1789.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid ad interim Rigter van Kedingen certificeere
mits deesen dat voor mij en assessoren als waaren Arend Eesendam en Gerrit Hollink persoonlijk in den
gerigte gecompareerd is de wel eerwaarden en zeer geleerden heer Abraham Frederik Ruckersfelder
theoloog doctor. De welke verklaarde verkogt te hebben, zulks al nog doende bij deesen, aan Gerrit
Sendink en vrouwe Marya Hilverdink het erve Meulenkolk in Elsen met alle wat er onder en bij
behoord, houtgewas, als ook timmeragien; voorts verklaard heer comparant van de cooppenningen
voldaan te zijn. Oversulks bij deesen daarvan doende landsedelijke cessie, transport en overdracht met alle
deszelfs lusten en lasten of zoo en in diervoegen als hij voornoemde comparant hetzelve in eigendom
heeft beseeten en bij deesen hem zelven en erven daarvan ontervende en daar in tegen voornoemde kopers
en erfgenamen daar wederom aanervende. Met belofte desen erfkoop te zullen caveeren voor de evictie en

alle op en aanspraake als naa rechten verpligt. Onder renunciatie van alle hiermede strijdende exceptien.
S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik ad interim rigter voornoemd neffens den heer comparant dese
getekent en gezegeld.
Actum Berghorst den 30 july 1789.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid ad interim Rigter van Kedingen certificeere
mits deesen dat voor mij en assessoren als waaren Arend Eesendam en Gerrit Hollink persoonlijk in den
gerigte gecompareert en erscheenen zijn Gerrit Sandink en vrouwe Marya Hilverdink tutore marito. De
welke verklaarden oprecht en deugdelijk schuldig te weesen aan den heer A.R. Ruckersfelder wegens
restante off onbetaalde kooppenningen van het erve Meulenkolk in Elsen eene capitale somma van
duysent vijf hondert gulden, zegge f 1500. Welke penningen zij comparanten jaarlijks en dus alle jaaren
beloven te verrenten met drie guldens van yder hondert, zoo binnen een vierendeel jaars na elken
verschijndag de rente voldaan word; anders van yder hondert vier gulden. De eerste rente zal verscheenen
weesen den 1 may 1790 en zoo vervolgens van jaar tot jaar tot de aflosse toe. Die aan weerskanten word
gereserveerd dog een half jaar voor den verschijndag behoorlijk zal moeten worden aangekondigd en als
dan den voornoemden capitaal en daarop te verlopen renten aan den rentheffer of recht verkregen
hebbende in goeden alhier gangbaaren gelde zal moeten worden gerestitueerd en weerom gegeven. Voor
welk capitaal en daarop te verloopene renten zij comparanten buyten generaal verband van persoonen en
goederen bij deesen tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellen hun comparanten
eigendommelijke aangekogte erve Meulenkolk genaamd in Elsen met al wat er onder en bij behoord
niets exempt. Ten einde den rentheffer of erven bij onverhoopte wan off misbetaalinge zig daar aan ten
allen tijde wegens voornoemd capitaal en daarop ten agteren zijnde renten kost en schadeloos zal kunnen
en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle hier mede strijdende exceptien en in het bijsonder van
die van ongetelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik ad interim rigter voornoemd neffens
Hendrik Grevink door comparanten daar toe in judicio gequalificeert, deese getekent en gezegeld.
Actum Berghorst den 30 july 1789.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid ad interim Rigter van Kedingen certificeere
mits deesen dat voor mij en assessoren burgmr Hendrik Borcharts en Hendrik Brunninkreeff persoonlijk
in den gerigte gecompareert en erscheenen zijn Jan Weyschede en vrouwe Hendrika ten Zijthoff tutore
marito. De welke bekenden en verklaarden verkogt te hebben, zulks alnog doende bij deesen, aan Gerrit
Stokkentreef haren eigendommelijken kamp land groot twee mudde gesaay gelegen onder Markel
naast het land van den kooper, genaamd den Drieses kamp met desselfs recht en gerechtigheeden,
lusten en lasten of zoo en in diervoegen als zij verkooperen denselven in eigendom heeft beseeten en dat
voor eene somma van seeven hondert en seventig gulden, zegge f 770 vrij geld. Van welke volle
kooppenningen zij comparanten verklaarden voldaan en betaald te zijn. Oversulks bij deesen daarvan
doende landsedelijke cessie, transport en overdracht. Hun zelven en erven daarvan ontervende en daar in
tegen voornoemde koopers en erfgenaamen daar wederom aanervende. Met belofte van deesen verkoop te
zullen caveeren als naa rechten verpligt. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien. S.A.L. In kennisse
der waarheid hebbe ik interim rigter voornoemd neffens de comparanten deese eigenhandig getekend en
gesegeld.
Actum Goor den 21 july 1789.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid ad interim Rigter van Kedingen certificeere
mits deesen dat ter instantie van Berend en Hendrik Kolkman uit kragt van verkregen verwin bij
executie is verkogt circa een half dagwerk hooyland gelegen in het Stokkummerbroek bij de
Bolksbeeke in de zoogenaamde Doorninck reyse, toebehoorende de kinderen van Jenneken Vriessen
wed. van Jan Holstege en waarvan kooper is geworden Berent Kolkman voor eene somma van
hondert en ses gulden, zegge f 106. Welke kooppenningen mij op heden door gezegde kooper voldaan en
betaald zijn; zoo doe van gerigtsweegen van gedagte hooyland landsedelijke cessie, transport en
overdracht aan den koper voornoemd en in diervoegen en met dat recht als de geexecuteerden hetzelve in

eigendom hebben beseeten. Den voornoemden koper en erven daavan aanervende en daar en tegen de
geexecuteerden en erven daarvan ontervende bij dezen. Onder reserve van de losse als naa regten dese van
gerigtswegen getekent en gezegeld.
Actum Berghorst den 23 aug. 1789.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid ad interim Rigter van Kedingen certificeere
mits deesen dat voor mij en assessoren Hendrik Grevink en Jan Bellink persoonlijk in den gerigte
erscheenen zijn Hermanus Weyschede en vrouw Gerhardina Assen tutore marito. De welke
verklaarden verkogt te hebben, zulks al nog doende bij deesen, aan Jurrien ten Doeschate Derkszn het
katersplaatsjen Barlo genaamd gelegen in het Elsenerbroek met al hetgeene er onder en bij behoord,
huys en houtgewassen, regt en geregtigheeden, of zoo en in diervoegen als zij verkooperen hetzelve in
eigendom hadden beseeten. En wel voor eene somma van duysent en vijftig gulden, zegge f 1050. Van
welke volle kooppenningen zij comparanten verklaarden voldaan te zijn. Oversulks bij desen daarvan
doende landsedelijke cessie, transport en overdracht. Hun zelven en erven daarvan ontervende en daar en
tegen den voornoemden kooper en erfgenamen daar wederom aanervende. Met belofte van desen verkoop,
cessie, transport en overdracht te zullen caveeren als naa rechten verpligt. Onder renunciatie van alle
strijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik interim richter voornoemd neffens de
comparanten deese getekent en gezegeld.
Actum Berghorst den 19 aug. 1789.
Ik Hendrik Borcharts weegens Hooger Overigheid gesubstitueerde Verwalter Richter van Kedingen
certificere mits deesen dat voor mij en keurnoten dr. Wilhelm Jalink en Hendrik Bronninkreeff erschenen
zijn Jannes Boesewinkel en vrouwe Geertruyd Nijhuys marito tutore. Voordragende dat Hendrik Pierik
aan haar comparanten had opgeschoten eene somma van een hondert en agt en vijftig guldens en daar en
boven aan comparantens moeder en schoonmoeder voor hun te betalen eene somma van een hondert en
twee en veertig gulden. En mits dien verklaarende uit voorschreven hoofde aan Hendrik Pierik
voornoemd en erven schuldig te zijn drie hondert guldens capitaal. Het welk zij beloofden te verrenten
tegens drie gulden ten hondert en na voorgaande denunciatie die wedersijds een half jaar voor elken
verschijndag, waarvan het eerste heden over een jaar zal invallen, gereserveerd blijft kost en schadeloos
aan den rentheffer of erven te zullen restitueeren en terug geven. Verbindende comparanten wijders voor
opgemelte capitaal en daarop te loopene renten hunne persoonen, gerede en ongerede goederen bovendien
tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellende het plaatsjen Boesewinkel zoo als hetzelve met zijn
regten en geregtigheden aan comparanten is gehoorende en in het karspel Goor onder desen edele gerigte
kennelijk gelegen. Renuncierende comparanten wijders van alle privilegien en exceptien desen eenigsints
kunnende contrarieren en wel in specie van die van ongetelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid
hebbe ik gesubstitueerde verwalter rigter voornoemd dese neffens dr. Wilhelm Jalink daartoe door
comparanten speciaal gequalificeert, getekent en gezegeld.
Actum Goor den 14 febr. 1789.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid ad interim Rigter van Kedingen certificeere
mits deesen dat voor mij en assessoren Hendrik Hoek en Gerrit Straatman (Hobbes) persoonlijk in den
gerigte gecompareert zijn Jan Thijmans op Straaten en vrouwe Hendrina Middeldorp tutore marito.
De welke verklaarden verkogt te hebben, zulks al nog doende bij desen, aan de erfgenamen van wijlen
vrouwe Martina Gerharda van Doornink wed. Jordens haar eigendommelijke plaatsjen het Strik
genaamd bestaande in huys en landerijen gelegen bij Sligman en Welmers nu van Heeks kamp onder
Markel met deszelfs lusten en lasten, regt en geregtigheden, of zoo en in diervoegen als sij verkooperen
hetzelve in eigendom hebben beseeten en dat voor eene somma van twee hondert en vijftig gulden,
zegge f 250. Van welke volle kooppenningen zij comparanten verklaarden voldaan te zijn. Oversulks bij
desen daarvan doende landsedelijke cessie, transport en overdracht. Hun zelven en erfgenamen daarvan
ontervende en daar en tegen den kooperen daar aanervende. Met belofte van desen verkoop, cessie,
transport en overdracht te zullen caveeren als na rechten verpligt. Onder renunciatie van alle strijdige

exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik interim rigter voornoemd neffens Hendrik Grevink
door comparanten daartoe in judicio gequalificeert, dese eigenhandig getekent en gezegeld.
Actum Markel den 3 sept. 1789.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid ad interim Rigter van Kedingen certificeere
mits deesen dat voor mij en assessoren J.B. Aufmorth en Gerrit Jan van Heek persoonlijk in den gerigte
gecompareert zijn Janna Rensink weduwe van Jurriaan Gorking geadsisteert met haaren zoon
Henrik Gorking als mombaar; voorts compareerde haaren zoon Hendrik voornoemd en zijn broeder ...
Gorking voor haar zelfs. Verklaarden verkogt te hebben, zulks als nog doende bij desen, aan Gerrit
Hoves (Hobbes) en vrouw op Straaten hun comparanten eigendommelijken stukke lands gelegen in
den dorper esch aan den hang van den Koelenberg tusschen de landen van Jan Loohuys en het land van
de weduwe Boolink, schietende daar met het einde tegenaan en is groot een half mudde gesaay, met
deszelfs regt en geregtigheeden, lusten en lasten als daar zijn opleggende en zoo en in den daarvan
opgerigten koopbrieff in dato den 17 may 1786 quo relatio reets is uitgedrukt en wel voor eene somma
van hondert en vijftig gulden, zegge f 150 vrij geld. Van welke volle kooppenningen zij comparanten
verklaarden voldaan te zijn. Oversulks nu bij desen daarvan doende landsedelijke cessie, transport en
overdracht. Hun zelven en erfgenamen daarvan ontervende en daar en tegen de voorschreven kopers en
erven daar wederom aanervende. Met wijdere belofte van desen verkoop, cessie, transport en overdracht te
zullen caveeren als na rechten verpligt. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien rechtens. S.A.L. In
kennisse der waarheid hebbe ik interim rigter voornoemd neffens Hendrik Grevink door comparanten
daartoe in judicio gequalificeert, dese getekent en gezegeld.
Actum Markel den 3 sept. 1789.
Ik Antony Berends J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid ad interim Rigter van Kedingen certificeere
mits deesen dat ter instantie van Gerrit Rensink en Gerrit Meendrink als voogden over het
minderjarige kind van Tonis Meendrink op Straatman na versogt en geoptineerd consent van den
heere landdroste van Twenthe; voorts ter instantie van Jan Dijking en Gerrit Meendrink ten overstaan van
het gerigte is verkogt den halfscheid van de zoogenaamden kerkentiende te Markel met desselfs recht
en geregtigheden zoo en in diervoegen als verkooperen denselven in eigendom hebben beseten aan en ten
erfelijken profijte van Hermen Dijking voor de somma van seeven hondert en dertig gulden, zegge f
730. Welke kooppenningen ingevolge daarvan opgerigte conditien voldaan zijnde, zoo dan bij desen van
gerigtswegen van gedagte kerkentiende doende landsedelijke cessie, transport en overdracht aan den
kooper voormeld. Denselven daarvan aanervende en daar en tegen voornoemde verkoopers en erfgenamen
daarvan ontervende. Met belofte om desen verkoop te zullen caveren als na regte verpligt. S.A.L. In
kennisse der waarheid hebbe ik interim richter voorn. dese van gerigtswegen getekent en gezegeld.
Actum Berghorst den 4 sept. 1789.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en
certificere kragt deeses dat voor mij en assessoren proc. Auffemorth en proc. Wilhelm Hulsken
persoonlijk gecompareerd en erschenen zijn Harmen Boesink en desselfs huisvrouw Jenneken
Leusmans tutore marito. De welke verklaarden wegens door haar genegotieerde penningen ter summa
van twee duizend en ses hondert guldens, segge f 2600, mitsgaders voor den renten van dien voor de
heer Luitenant Stadhouder der Lheenen van de provincie van Overijssel ten profijte van Harmanus
Janssen Janszn. door de eerste comparant te zijn verbinden en ten speciaalen onderpande gesteld haar
erve en goed Boesink genaamd gelegen in Elsen en lheenroerig aan de provincie Overijssel voornoemd.
Dog dat zij comparanten tot meerdere securiteit van rentheffer voor gelibelleerde capitaal als mede voor
die daarop te verlopen renten boven het verband ter lheenprotocolle gedaan alsnog stellen tot een speciaal
hypotheek en onderpand en zulks doende bij deesen haar comparanten eigendommelijke vrije
allodiale hooyland groot twee dagwerken gelegen tusschen de landen van Philpsborg en Vinkert in het
Elsenerbroek onder deese weledele gerigts, als ook een dagwerk hooyland naast het land van Klein
Kolhoop mede aldaar gelegen. Ten einde den rentheffer en desselfs erfgenamen of recht verkrijgende zig

daar aan ten allen tijden, zo wegens voornoemd capitaal als die daarop te verlopen renten, als mede kost
en schadeloos zal of zullen kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien
regtens. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemd deesen neffens den ontfanger
Gerrit ter Horst daartoe in judicio speciaal gequalificeerd, eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Rijssen den 11 nov. 1789.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en
certificere kragt deeses dat voor mij en assessoren als waren procurator J.B. Auffemorth en Wilhelm
Hulsken persoonlijk erschenen zijn Hendrik Zwoferink (Vorschezang) en desselfs vrouw Maria
Zwoferink tutore marito. De welke verklaarden voor den tijd van vier agter eenvolgende jaaren van
Arend Hilderink en Gerrit Huyskes (Vosgezang) te hebben genegotieerd en op interesse genoomen en
ontfangen een capitaal van een hondert en dertig guldens. Onder belofte hetselve jaarlijks te zullen
verrenten met vier percent en de interesse prompt te zullen betalen, immers het eene jaar uit het andere te
zullen houden. Terwijl de renthefferen bij ontstentenis vandien zig voorbehouden dit capitaal alle jaaren
na goedvinden te oclameren. Wanneer daartoe een half jaar voor den verschijnsdag waarvan de eerste op
22 nov. 1790 zal zijn, denunciatie doen. Welk denunciatie ook na verloop van bovengemelde vier jaaren
wedersijds beyde voorbehouden. Voor welk capitaal en daarop te verlopene renten zij comparanten boven
generaal verband van persoonen en goederen tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellen haare
eigendommelijke halve Bruins maate in het Elsenerbroek aan Philipsborgs kamp kennelijk gelegen en
waarvan de wederhelft aan den tweeden rentheffer is gehoorende. Ten einde de renthefferen of recht
verkregen hebbende zig daar aan ten allen tijde, zo wegens capitaal als renten, in cas van misbetalinge
kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Renuncierende comparanten voor het overige van
alle hier tegens strijdende exceptien in specie van die van ongetelden gelde. S.A.L. In kennis der waarheid
hebbe ik verwalter rigter voornoemd dese neffens burgmr Hendrik Borcharts daartoe door comparanten in
judicio gequalificeerd, getekend en gesegeld.
Actum Goor den 14 nov. 1789.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en
certificere kragt deeses dat voor mij en assessoren Berend ten Cate en Gradus ten Zijthoff persoonlijk
erschenen is Jan Witten van de Borkelt. De welke verklaarde aan Harmen Assink en desselfs
huysvrouw verkogt te hebben, zulks alnog doende bij deesen, ongeveer twee dagwerken hooyland den
Teemker kampjen tusschen die van Wassink en Mensink onder Elsen kennelijk gelegen. En wel voor een
summa van een hondert en vijftig gulden, zegge f 150. Van welke cooppenningen den comparant
verklaarde voldaan en betaald te zijn en oversulks bij deesen van gedagte perceel in de beste forma regtens
landsedelijke cessie, transport en overdragt te doen. Hem zelven daarvan ontervende en de koperen met
hunne erfgenaamen daar wederom aanervende. Met belofte van deesen verkoop, cessie, transport en
overdragt ten allen tijde te zullen caveren als na regten verpligt. S.A.L. In kennisse van waarheid hebbe ik
verwalter rigter voornoemd deese neffens pr. Hulsken daartoe door comparanten in judicio gequalificeerd,
getekend en gezegeld.
Actum Goor den 30 nov. 1789.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en
certificere kragt deeses dat voor mij en assessoren proc. Wilhelm Hulsken en Jan Harmen Snell
persoonlijk in den gerigte erschenen zijn Gerrit Kempers en desselfs huysvouw Jenneken Warmelo
marito tutore. De welke verklaarden verkogt te hebben, zulks alnog doende bij deesen, aan Willem
Zaagman en Johanna Kraayenbelt ehelieden binnen Deventer woonagtig, hun eigendommelijken
plaats Kempers genaamd in de buurschap Elsen deeses gerigts gelegen en bestaande 1. in huys en
gaarden groot ongeveer een mudde, 2. ses dagwerken hooyland den Grooten maate genaamd tusschen de
landen van het Verdriet en Morssink, 3. een stuk land gelegen in den Elsener esch langs de gemeene weg
genaamd het Kleine Hoek stukke, 4. een stukke land genaamd het Groote Hoek stukke twee mudden groot
mede in den Elsener esch tusschen de landen van Derk en Jan Alberink gelegen, 5. nog een mudde lands

in den Elsener esch gelegen naast de landen van Ooink en Wissink de Latelge genaamd. En wel met zijn
oude en nieuwe recht en geregtigheid, lusten en lasten, zo daar zijn opleggende; en verder onder conditien
als bij den daarvan opgerigte coopbrief quo relatio te sien en dat voor eene somma van veertien hondert
guldens, zegge f 1400. Van welke cooppenningen de comparanten verklaarden ten vollen voldaan en
betaald te zijn en oversulks daarvan als nu in de beste forma regtens landcedelijke cessie, transport en
overdragt te doen. Hun zelven en erfgenaamen daarvan ontervende en de voornoemde koperen met de
hunnen daar weder aanervende. Met belofte van deesen verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen
caveren als na regten verpligt. S.A.L. In kennisse van waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd
deesen neffens burg. Hendrik Borcharts als daartoe door comparanten in judicio gequalificeerd,
eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Goor den 12 dec. 1789.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en
certificere kragt deeses dat voor mij en assessoren proc. Wilhelm Hulsken en Harmen Weyschede
persoonlijk erschenen zijn Harmen Assink en vrouw Jenne Scholman tutore marito. Verklaarden
wegens aan hun verstrekte wel ontfangene penningen aan Mannes ten Catteler op Bullener deugdelijk
schuldig te zijn de summa van honder vijftig gulden capitaal, zegge f 150. Met belofte hetzelve te
zullen verrenten tegen vier ten hondert in het jaar, waartoe de eerste verschijnsdag heden over een jaar
zoude komen en te vallen en zo jaarlijks tot de restitutie en afbetaling toe. Die wedersijds gereserveerd
blijft en nadat de aankondiging daartoe een half jaar voor den jaarlijksen verschijnsdag gedaan was,
zouwde moeten geschieden en continueren. Voor welk capitaal en daarop te verlopene renten
comparanten buiten generaal verband van persoonen en goederen tot een speciaal hypotheek en
onderpand stellen twee dagwerken hooyland de Ribbers maat genaamd onder Elsen aan Teemkers
kampjen tussen de hooylanden van Wassink en Mensink kennelijk gelegen. Zo van Jan Witten hebben
aangekogt en op den 30 nov. jongstleden aan hun overgedragen is. Ten einde den rentheffer of recht
verkregen hebbende bij onverhoopte wanbetaling daar aan ten allen tijde voornoemd capitaal met de
verlopene interessen kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle
tegenstrijdige exceptien in specie die van niet getelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik
verwalter rigter voorn. deese neffens comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en gezegeld.
Actum Goor den 12 dec. 1789.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en
certificere kragt deeses dat voor mij en assessoren proc. Wilhelm Hulsken en Arend Hilderink persoonlijk
erschenen zij Wolter ter Look. Verklarende verkogt te hebben, zulks alnog doende bij deesen, aan
Gerrit Jan Roesink de soogenaamde Horst in de Harker meeden aan Roesink land gelegen. En zulks
voor een somma van drie en seventig guldens vrij geld, zegge f 73. Van welke volle cooppenningen hij
comparant verklaarde voldaan te zijn en oversulks nu bij deesen te doen landcedelijke cessie, transport en
overdragt. Hem en zijne erfgenaamen daarvan ontervende en daar en tegen de koperen met de zijnen daar
wederom aanervende. Met belofte deesen verkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen
caveren als na rechten verpligt. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien. S.A.L. In kennis der
waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese neffens comparant eigenhandig getekend en
gezegeld.
Actum Goor den 15 dec. 1789.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en
certificere hier mede dat voor mij en assessoren Gerrit Jan ten Zijthoff en Arnoldus Rouwenhorst
persoonlijk erschenen zijn Arend Boerendans nu Vorsgesank en desselfs huysvrouw Engelen
Quitenberg marito tutore. De welke bekenden en verklaarden wegens aan hun verstrekte penningen
deugdelijk schuldig te zijn aan den coopman Jan Harmen Snell te Markelo een summa van twee
hondert guldens capitaal, zegge f 200. Met belofte deselve te zullen verrenten tegen drie ten hondert
jaarlijks waarvan den eersten verschijnsdag zouwde komen en te vallen heden over een jaar en zo van jaar

tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. De welke wedersijds blijft voorbehouden mits de een de andere daar
toe een half jaar te vooren behoorlijke opzaage deed. Voor welke capitaal en daarop te verlopene renten de
comparanten behalve hunne persoonen verklaarden te verbinden en ten onderpand te stellen alle hunne
beweeglijke en vaste goederen. Zo mobile, vhee, gewassen op den lande en verdere bouwerien als het
plaatsjen den Vorsgesank kennelijk met de daaronder gehorende hooge en laage landerijen onder deesen
gerigte in de boerschap Harke gelegen. Ten einde den rentheffer of recht verkregen hebbende zig aan het
een en ander bij onverhoopte wanbetaling ten allen tijde, zo wegens capitaal als daarop te verschijnene
interessen, kost en schadeloos zouwde kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle
tegenstrijdige exceptien in specie die van ongetelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik
verwalter rigter voornoemd deese neffens comparanten eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Goor den 14 januari 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en
certificere dat voor mij en assessoren Jan Kuiper en Harmen Weerts persoonlijk erschenen in den gerigte
erschenen zijn Jan Peters op Bazes en desselfs dogters Hendrina en Aaltjen Peters tutore patris. De
welke verklaarden verkogt te hebben, sulks alnog doende bij desen, hun eigendommelijke plaatsjen het
Bazes genaamd bestaande in huis en gaarden kennelijk in de boerschap Stokkum gelegen. Als mede alle
haare losse goederen, zo vhee, inninge des huises als gewassen op den lande, niets uitgesondert en zulks te
samen voor eene somma van twee hondert guldens, segge f 200 en wel aan Gerrit Jan Slagmans. Van
welke volle cooppenningen zij comparanten bekenden ten genoegen voldaan te zijn, daarvan mits desen te
quiteren en oversulks aan den koper Gerrit Jan Slagmans voornoemd als nu van een en ander
landcedelijke cessie, transport en overdracht te doen. Hun zelven en erfgenaamen daarvan ontervende en
den koper met de zijnen in tegendeel daar wederom aanervende voor deesen. Met belofte van deesen
verkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveren als na regten verpligt en onder
renunciatie van alle hier tegens srtrijdende exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter
rigter voornoemd deese neffens proc. Wilhelm Hulsken daartoe door den comparanten in judicio speciaal
gequalificeerd, eigenhandig getekend en gesegeld.
Actum Goor 28 jan. 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en
certificere kragt deeses dat voor mij en assessoren Arnoldus Rouwenhorst en Wolter Krebbers persoonlijk
in judicio erschenen zijn Harmen Brinkers op Vossebelt en desselfs huisvrouw Hendrikjen Oongs
marito tutore. De welke verklaarden verkogt te hebben, zulks alnog doende bij deesen, in een vasten en
onwederroepelijken erfkoop hun eigendommelijke plaatsjen Vossebelt genaamd bestaande in huis en
hof, hooge en laage landerijen, zo en als hetzelve thans bij hun in gebruik en beseten is en zulks aan
Gerrit Krabbenbos voor een somma van twee duizend guldens, zegge f 2000, in gevolge koopbrief van
den 13 febr. 1790. Van welke volle kooppenningen de comparanten verklaarden voldaan en betaald te
zijn. Daarvan bij deesen te quiteren en dienvolgens aan den koper Gerrit Krabbenbos voornoemd daarvan
als nu te doen landsedelijke cessie, transport en overdragt. Hun zelven en erfgenaamen daarvan te
onterven en in tegendeel den koper met de zijnen daar wederom aan te erven door desen. Met belofte van
deesen verkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveren als na regten verpligt.
Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennis der waarheid hebbe ik verwalter
rigter voornoemd deese neffens proc. Wilhelm Hulsken hiertoe door de comparanten speciaal
gequalificeerd, eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Goor den 13 febr. 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere bij
deesen dat voor mij en ceurnooten die waren proc. J.B. Auffemorth en proc. Wilhelm Hulsken
gecompareerd is de Hoog Wel Geboren Gestrengen Heer J.C.J. Baron van Raadt Heer van Beyelskamp
(Beugelskamp). Welke verklaarde schuldig te zijn:
Ten eersten een capitaale somma van agt duisend guldens opgenomen van wijlen den heer Balthasar

Muntz j.u.dr. en burgermeester der stad Zwolle en vrouw Catharina Muntz geboren ter Borch in
leven egtelieden. Met belofte om jaarlijks te zullen verrenten met drie guldens en tien stuivers, edog de
intresse binnen ses maanden nae de verschijnsdag voldoende als dan drie gulden van elk hondert. Onder
verband van zijn persoon en goederen en bijsonder van de erven en goederen Weegereef modo
Hegemans erve genaamd; het Tappenland nu het Slot genaamd ende het erve de Hofstede gelegen in
het gerigte van Delden oortschaft Hengeveld. Ingevolge lheenacte voor Arnold Jan Helmich j.u.dr. als
lheenheer van de lheenen van ouds geressorteerd hebbende onder het erve en goed Hamsterhuys en
Hendrik Jan Poortman en Joan van Eerde als mannen van leenen, binnen Zwolle den 8 may 1765 daarvan
gepasseerd quo relatio. Dat deese schuldvorderinge bij verervinge zijnde gekomen op ende ten profijte van
den heer Willem Herman Cost j.u.dr. en oudburgermeester der stad Deventer. Hij heer comparant uit
desen hoofde aan gemelden heer W.H. Cost bekend schuldig te zijn de genoemde capitaale summa van agt
duisend guldens met de renten daarop verschenen zedert den 8 may 1700 vier en tachentig en dus vijf
jaaren te erkennen ad drie en een half percento, vermits binnen een half jaar na den verschijnsdag niet
betaald zijn bedragende eene summa van een duisend en vier hondert guldens, behalven het lopende jaar.
Ten tweeden verklaarde hij heer comparant schuldig te zijn eene somma van seven duisent guldens
mede opgenomen van wijlen den heer burgermeester Balthasar Muntz en vrouw Catharina Muntz
geboren ter Borch in leven echtelieden. Met belofte om deselve jaarlijks te zullen verrenten met drie
guldens, edog de interesse binnen drie maanden na den verschijnsdag voldoende met twee guldens en
vijftien stuivers van elk hondert. Onder verband van zijn persoon en goederen bijsonder van het vrije en
allodiale en onbezwaarde erve en goed Pot of Boerrigters genaamd bij het dorp Denekamp onder het
gerigte van Ootmarsum gelegen, ingevolge acte voor den heer rigter Pieter Hubert j.u.dr. en ceurnoten op
den 8 november 1765 te Ootmarsum gepasseert; vervolgens bij handschrift van den 6 october 1770
aangenomen had te verrenten met drie guldens en tien stuivers jaarlijks, edog de interesse binnen drie
maanden na den verschijnsdag voldoende met drie gulden van ieder hondert.
Dat dese schuldvorderinge bij verervinge zijnde gekomen op ende ten profijte van juffrouw Barbara Sara
Cost. Hij heer comparant uit deesen hoofde aan gemelde juffrouw B.S. Cost bekend schuldig te zijn de
genoemde capitaale summa van seven duisend guldens met de renten daarop verschenen zedert den 8
november 1700 drie en tachentig ad drie en een half percento. Op welke eerste jaar egter betaald is agt en
veertig guldens, veertien stuivers en agt penningen, zodat deselve alnog komen te bedragen eene summa
van een duisend vier hondert een en twintig guldens, vijf stuivers en agt penningen, behalven die van het
lopende jaar.
Ten derden verklaarde hij heer comparant schuldig te zijn eene somma van ses duisend guldens
opgenomen van wijlen juffrouw Lecretia Cost. Met belofte om deselve te verrenten tegen drie en een
half ten hondert zo nogthans dat hij heer rentgever de intressen binnen ses maanden na den verschijnsdag
succesivelijk betalende met drie ten hondert zoude kunnen voldoen. Onder verband van zijn persoon en
goederen en bijsonder van zijn eigendommelijke vrije en allodiale onbeswaarde erve Zeggerdink in de
boerschap Noordeurningen onder het gerigte van Ootmarsum gelegen ingevolge acte voor den heer
rigter P. Hubert j.u.dr. en ceurnoten op den 29 augusti 1773 te Ootmarsum gepasseerd quo relatio. Dat hij
heer comparant uit desen hoofde aan de erfgenaamen van wijlen gemelde juffrouw Lecretia Cost bekend
schuldig te zijn de gesegde capitaele summa van ses duizend guldens met de renten daarop verschenen
zedert den 29 augustis 1700 negen en seventig ad drie en een half per cento. Waar mede hij ook aanneemd
het laatste verschenen jaar te voldoen als binnen ses maanden na de verschijnsdag dit niet zal betaald zijn.
Welke renten te samen bedragen een summa van een duisend ses hondert en tachtig guldens, behalven die
van het lopende jaar.
Dat voor alle deser drie vermelde capitaalen met die daarop verschenen onbetaalde renten en die nog
verder daarop zullen komen te lopen en wel de intressen van het tweede capitaal te rekenen naar het
handschrift daarvan vervolgens afgegeven. Hij heer comparant boven de gerigtelijke verbanden voor ieder
derselve succesivelijk goederen die in hunne volle waarde en geheel zullen zijn en blijven. Bij deesen nog
tot een nader onderpand steld zijn eigendommelijke goed de Berghorst genaamd met alle het geene
daartoe behoord in de marke Enter deeses gerigts gelegen, ten einde de respective eygenaeren der
bovengenoemde capitaalen. Deese capitaalen met alle de renten ieder het zijne daar aan ten allen tijde kost

en schadeloos zal mogen verhalen en wel naar hunne keuse en goedvinden. Eerst op dit nader verbonden
of op de reeds te voren verbonden goederen en wel of voor de renten alleen of na denunciatie als in de
voorige acten vermeld voor het capitaal en renten gesamentlijk en dat op dit nader verbonden perceel daar
voor direct bij athmaars regt zal mogen worden geprocedeert sonder eerst of tevens op het gereede van
den heer comparant of op het fluis en schoef te behoeven te panden.
Alles onder renunciatie van alle exceptien zo hier mede mogten contrarieren. In kennisse van waarheid
heb ik verwalter rigter voornoemd dese nevens den heer comparant eigenhandig getekend en gesegeld.
Actum Goor den 4 maart 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere hier
meede dat voor mij en assessoren Hendrik Ensink en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk in judicio
erschenen zijn Albert Jansen Barkenbos en huisvrouw Jenneken Oinks tutore marito. Verklarende uit
kragt van gedaane verkoop en dien na ten vollen ontfangen cooppenningen ter somma van tachentig
guldens vrij geld, in de beste forma van regte landsedelijke cessie, transport en overdragt te doen van
hun eigendommelijke hooyland de Wuustenije genaamd groot ongeveer twee dagwerk en gelegen
langs het hooyland van Adolph Kwack ter eenre en ter anderen zijde aan het Groenland onder Markel. En
zulks met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, aan en ten erflijken profijte van Harmen Brinkers
nu Vossebeld ingevolge coopbrief van den 26 febr. 1790. Ontervende derhalven de comparanten zig
zelven en erfgenaamen en daarvan in tegendeel den kooper met de sijnen daar wederom aanervende.
Onder belofte van deesen verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveren als naar regten verpligt
en renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter
voornoemd deese neffens proc. Wilhelm Hulsken daartoe door comparanten in judicio gequalificeerd,
getekend en gezegeld.
Actum Goor den 9 maart 1790.
In maart 1790 lenen Jannes Kerkemeyer (Vrielink) en vrouw Jenneken Kerkemeyer f 125 aan
Hendrik Jacobsen Slot nu te Langen en vrouw Diene te Langen in Enter wonende.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere hier
mede dat voor mij en assessoren de heeren mr. J.H. Jalink en proc. Wilhelm Hulsken persoonlijk in den
gerigte erschenen zijn den Hoog Wel Gebooren Gestrenge Heer J.A.J. Baron Sloet Rigter van
Kedingen. Verklarende wegens in den jaar 1789 opgenomen en in klinkende gelde ontfangene penningen
deugdelijk schuldig te zijn aan de jufferen gesusteren Catharina en Johanna Menger, de summa van
veertien hondert guldens capitaal, zegge f 1400. Welke penningen hij heer comparant jaarlijks en dus
alle jaaren tot de volle aflosse toe, die wedersijds zouwde vrij staan dog een half jaar voor den
verschijnsdag moeten worden aangekondigd, beloofde te verrenten met vier en een halve gulden van yder
hondert. Zo nog thans dat de rente binnen ses weeken na den verschijnsdag betaald wordende den heer
rentgever als dan met vier ten hondert zouwde kunnen volstaan. Zullende voor het eerste jaar rente
verschenen wesen op den 8 sept. deeses jaars 1790 aanstaande en zo vervolgens alle jaaren tot de restitutie
toe. Voor welk capitaal en daarop te verlopene renten hij heer comparant buiten generaal verband van zijn
persoon en goederen tot een speciaal hypotheek en onderpand stelde sodanig capitaal ad f 1400 als
waarvan aan hem heer comparant het rigterampt van Kedingen is verbonden en hij dus daar in ten
zijnen profijte heeft staan. Daarvan de acte van verband bij deesen exhiberende om met en neffens deese
ten prothocolle van hypothecatien deeses gerigts te worden geregistreerd. Ten einde den renthefferen
voormeld of recht verkregen hebbende zig daar aan ten allen tijde bij onverhoopte wan of misbetaling kost
en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle hier tegen strijdende
exceptien en in specie die van ongetelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter
voornoemd deese neffens den heer comparant eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Goor den 19 april 1790.
Copia

Ridderschap en Steden der Staaten van Overijssel doen hier mede te weten, alzo Jan Adriaan Joost Sloet
tegenwoordige Rigter van Kedingen aan de erfgenaamen van wijlen den Richter van Kedingen Jan
Heidentrijk van Coeverden had gerestitueerd zodane veertien hondert caroly guldens waarvoor van
ouds gemelde Richterampt van Kedingen is verpand geweesd. Welke penningen bevorens ten profijte van
de provincie zijn geemployeerd. Zo is het dat wij bij deesen beloven zodane veertien hondert caroly
guldens bij overlijden van denselven tegenswoordigen richter J.A.J. Sloet door desselfs succesjeur in der
tijd Richter van Kedingen aan desselfs erfgenaamen te zullen doen restitueren voor en al eer deselve in
functie van zodane richterampt zal worden geadmitteerd. Verpandende en verbindende ten dien einde aan
gemelden J.A.J. Sloet en desselfs succesjeuren ofte erfgenaamen meergemelde richterampt van Kedingen
zo en in diervoegen als hetzelve bevoorens aan de richteren in der tijd van Kedingen verbonden is
geweest. Willende en begerende dat deese onse opene brief van zodaane hoogte en valeur zal zijn als de
vorige ingetrokkene handbrief. Welker mits deesen word gemortificeerd bevorens is gewild. In waarheids
oirconde hebben wij deesen met de signature van onsen griffier en het ordinaris zegel deser provincie
gedaan bekragtigen.
Gedaan binnen Deventer den negenden september 1700 negen en tachentig.
In april 1790 lenen Jannes Smit en Maria Wassink f 300 aan het Enterse echtpaar Harmen Ekkerink
en Aleida Coedijk.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deesen dat voor mij en assessoren Arnoldus Rouwenhorst en Gradus Navers persoonlijk in den gerigte
gecompareerd zij Maria Hobbes weduwe van wijlen Jan Harmen Voordes in deesen geadsisteerd met
Theunis Hobbes op Thijink als momber. De welke verklaarde verkogt te hebben, zulks alnog doende bij
desen, aan Hendrik Hobbes een hooyland genaamd het Slag gelegen onder Markel naast het land van
Meester Berends en de Meyer in Elsen en dat met zijn oude en nieuwe regt en geregtigheid soo als sij
comparante hetzelve van haaren broeder Gerrit Hobbes heeft aangeerft en in eigendom beseten en dat voor
een somma van vier hondert gulden, hersegge f 400. Van welke volle cooppenningen zij comparante
verklaarde voldaan te zijn en daarvan nu bij desen in de beste forma regtens te doen landsedelijke cessie,
transport en overdragt aan den kooper voornoemt. Denselven en erfgenaamen mits desen daar aanervende
en in tegendeel zig zelven en erfgenaamen daarvan ontervende. Met belofte van desen verkoop, cessie,
transport en overdragt te zullen staan wagten en waaren voor de evictie en alle op en aanspraake als na
landregte. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemt neffens proc. Wilhelm
Hulsken door comparante daartoe in judicio gequalificeerd, deese getekend en gesegeld.
Actum Goor den 1 mey 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt
deeses dat voor mij en assessoren die waaren Gerrit Jan ten Zijthoff en Egbert van Lochum persoonlijk in
judicio erschenen zijn Berend Rierink (ter Plegt) en vrouw Hendrika Rierink marito tutore.
Verklarende wegens aan hun verstrekten en in klinkenden gelde ontfangene penningen deugdelijk
schuldig te zijn aan Gerrit Stokkentreeft te Markelo een capitale somma van vier hondert guldens,
zegge f 400. Met belofte dit capitaal jaarlijks en alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe die wederzijds
blijft voorbehouden en zal kunnen en moeten geschieden. Waarvoor van de een of andere zijde daartoe
een half jaar voor den jaarlijksen verschijnsdag, waarvan de eerste zal zijn op 1 mey 1791 behoorlijke
aankondiging is gedaan, te zullen verrenten met en tegens drie en een halve gulden ten hondert. Zo
nogthans dat de renten binnen drie maanden na den jaarlijksen verschijnsdag betaald wordende de
rentgeveren als dan met drie ten hondert zullen kunnen volstaan. Voor welk voorschreven capitaal en
daarop te verlopene renten de comparanten wijders buiten generaal verband van hunne persoonen en
goederen tot een speciaal hypotheek en onderpand stelden hun eigendommelijke plaatsjen Rierink
bestaande in huis en gaarden en daar onder gehoorende bouw en hooylanden kennelijk in de marke
Stokkum deeses gerigts gelegen. Ten einde den renthefffer, desselfs erfgenaamen of recht verkregen
hebbende zig daar aan ten allen tijde bij onvermoedelijke wanbetaling, zo wegens capitaal als daarop te

lopene renten, kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle hier
tegenstrijdige exceptien en in specie die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik
verwalter rigter voorn. deese neffens comparanten eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Goor den 3 mey 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere hier
mede dat voor mij en assessoren proc. J.B. Auffmorth en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk in judicio
erschenen is de heer G.D. Palthe in qualiteit als gevolmagtigde van den heer predicant J.A. Palthe en
mejuffrouw Johanna Mulder ehelieden. Voordragende hoe welgemelde zijn principalen voor eenige
jaaren aan Hendrik Bellink en desselfs nu overleden huisvrouw Machteld Gerritsen hebben verkogt
den zogenaamden Reint te Laars kamp in den Blankenvoort onder het carspel Goor deses gerigts
kennelijk gelegen en dat voor een somma van seven hondert guldens. Dat den gemelden aankoper, zo
voor zig zelven en mede als boedelhouder van zijn wijlen vrouws nalatenschap, wederom een gedeelte
van opgemeld Reint te Laars kamp, zijnde het agterste einde zuidwaards tot aan de afpaling of afgraving
toe, verkogt heeft aan Christiaan Frederik Beens en vrouw Johanna van Calcar en als nu tot dato
deses in minderinge op gemelde koopschap van f 700 betaald heeft vier hondert en vijftig guldens en dus
alnog per resto schuldig blijft twee hondert en vijftig guldens. Dat derhalven comparant schoon daartoe
ongehouden om dien gedagten verkoop aan C.F. Beens en vrouw niet te willen verijdelen zig wel heefd
willen verledigen om voor zo verre dat weder verkogte perceel aangaat, als nu aan den koper voornoemd
cum suis, transport te doen en mitsdien kragt volmagt, zo alhier is exhiberende met versoek dat na dese
ten prothocolle mag worden geregistreerd in de beste forma regtens landsedelijke cessie, transport en
overdragt is doende. Mits desen van dat gedeelte van den meergemelde Reint te Laars kamp aan en ten
profijte van Hendrik Bellink voor zigzelven en als boedelhouder van zijn overleden vrouws nalatenschap,
als dan selven wederom aan den koopman C.F. Beens en vrouw ingevolge coopbrief van den 26 meert
1790 verkogt heeft. Ontervende dus comparant zijne principalen en erfgenaamen en zo verre daarvan en in
tegendeel den koper met de sijnen daar wederom aan ervende door desen. Met belofte van dese cessie,
transport en overdragt te zullen caveren als na regten verpligt en onder renunciatie van alle hier tegens
strijdende exceptien. S.A.L. In kennis der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemt dese neffens den
heer comparant getekend en gesegeld.
Actum Goor den 7 mey 1790.
Copia
Ik Antony Bos J.U.Doctor en wegens Hooger Overigheid verwalter Rigter des landgerigte Oldenzaal
certificere bij desen dat voor mij en assessoren Joost Adolfsen en Everhardus Heinink persoonlijk
gecompareerd en erschenen zijn den heer predicant J.A. Palthe en mejuffrouw Johanna Mulder
desselfs huisvrouw tutore marito. Bekennende en verklarende in de meest bundigste forma regtens
geconstitueerd en bevolmagtigd te hebben, zulks doende alnog bij desen, haar zoon de heer dr. G.D.
Palthe. Ten einde om namens hun comparanten en hunne zuster juffrouw Janna Palthe, waarvoor zij
wegens haar absentie de rato zijn caverende, alle haare zaaken generaliter so en als buiten regten in het
quartier van Twenthe waar te nemen, te verwalteren en te vertreden, vaste goederen te verkoopen,
daarvoor de penningen te ontfangen en quitancie te passeren en daarvan aan de koopers en hunne
erfgenaamen behoorlijke cessie, transport en overdragt te doen en voorts hier omtrend alles te doen en te
laten al wat zij comparanten en hunne zuster zelfs present zijnde, zouwden kunnen mogen en moeten
doen. Alles met belofte van ratihabitie, indemnisatie en verder verband als na regte. In kennisse der
waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemt deze eigenhandig getekend en gezegeld.
Binnen Oldenzaal den 12 juny 1787.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere hier
mede dat voor mij en assessoren proc. J.B. Auffmorth en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk in judicio
erschenen is Hendrik Bellink voor zig zelven en als boedelhouder van zijn wijlen vrouws
nalatenschap. In welke laatste qualiteit hij hiertoe bij appoinctement van den heere Landdroste hierna ten

prothocolle geregisteerd de nodige permissie geobtineerd had. Verklarende uit kragt van gedaane verkoop
en vervolgens ten vollen en genoegen ontfangene cooppenningen ter somma van f 367-10 in de beste
forma regtens landsedelijke cessie, transport en overdragt te doen van een gedeelte van den Reint te
Laars kamp, zijnde het agterste einde zuidwaards tot aan het teken door comparant en aankoper gemaakt
en weerhalen zullen geset of waardoor een sloot zal gegraven worden ter breedte van ses voet, beidersijds
te graven en ook yder aan sijne sijde den opwerp; kennelijk in den Blankenvoort onder het carspel
Goor deses gerigts gelegen. En zulks met een vrijen voerweg langs de oostzijde en met een beswaar van f
1-10 ordinaris verpondinge en contributie jaarlijks. De kamp verkocht aan en ten erflijken profijte van
den coopman C.F. Beens, desselfs vrouw en erfgenaamen. Ontervende derhalven comparanten zig zelven
en erfgenaamen en daarvan in tegendeel de kooperen met de hunnen daar wederom aanervende door
desen. Met belofte van desen verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveren als na regten
verpligt. Alles ingevolge coopbrief van den 26 meert 1790 quo relatio en onder renunciatie van alle
tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese
neffens comparant getekend en gezegeld.
Actum Goor den 7 mey 1790.
Copia
Hoog Wel Geb Gestr Heer Mijn Heer D. Baron Bentinck Heere van Diepenheim Landdrost van Twente.
Hendrik Bellink woonagtig te Goor geeft respectievelijk aan Uw HWGeb Gestr te kennen dat hij en zijn
wijlen vrouw voor ongeveer ses jaaren geleden van dominus Palthe hebben aangekogt een kamp land
den Reindelaars kamp genaamd gelegen in het carspel van Goor en dat voor eene somma van seven
hondert guldens, waarvan de kooppenningen ter summa van vijf hondert, so in gemelde kamp gevestigd
zijn, nog resteren te voldoen ende te betalen en ouds voor de rugstendige interessen gerigtelijk
aangesproken is, liti sub A. Van welken kamp den remonstrant de halffscheid weder heeft verkogt aan
Christiaan Beins voor eene summa van drie hondert seven en sestig guldens en tien stuivers. Welke
penningen zullen geemployeerd worden tot afbetalinge en in minderinge der cooppenningen en interessen
soo aan dominus Palthe nog verschuldigd is. Dog wijl den remonstrant als boedelhouder van zijn
ehevrouwen nalatenschap nog met drie minderjarige kinderen Jan, Alberdiene en Gerritdiene Bellink
in gemeenschap van goederen sit. Derhalven versoekt den remonstrant als vader en wettige voogd van
geseide minderjarige kinderen zeer ootmoediglijk dat Uw HWGb Gestr om geallegeerde redenen de
verkopinge van den halven Reindelaars kamp aan Christiaan Beins gedaan, voor so verre den eigendom
vandien de minderjarige kinderen mede aangaan, gelieve te accorderen ende te approberen. Was getekend
Hendrik Bellink.
Het versoek ten requeste gedaan word door mij ondergetekende Landdrost van Twente namens de
minderjarige kinderen geaccordeert midts in allen deele met het employ der cooppenningen worden
gehandeld overeenkomstig hetgeen bij requeste word aangenomen.
Actum Diepenheim den 20 april 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere hier
mede dat voor mij en assessoren Nollis Rouwenhorst en Gradus Navers persoonlijk in judicio erschenen
zijn Fenneken Sligman weduwe van wijlen Hendrik Nijenamsen geadsisteerd met Hendrik
Nijenamsen als momber; voorts Hendrik Nijenamsen Gzn en Berend Nijenamsen met desselfs vrouw
Berendjen Hagenbrummel marito tutore. Verklarende zij comparanten uit kragt van gedaane verkoop en
vervolgens ten vollen en genoegen ontfangene cooppenningen ter summa van f 500 in de beste en
bestendigste forma regtens landsedelijke cessie, transport en overdragt te doen van hun eigendommelijke
vijf dagwerken hooyland het Pakkebier genaamd, zijnde vrij en allodiaal en van lasten onbeswaard en
aan de Bolksbeeke onder Markelo kennelijk gelegen. En zulks met zijn uitweg, regten en geregtigheden,
aan en ten erflijken profijte van Gerrit Schutten ingevolge koopbrief van den 25 mey 1786. Ontervende
derhalven de comparanten zig zelven en erfgenaamen daar van en in tegendeel den koper met de zijnen
daar wederom aanervende door desen. Met belofte van desen verkoop, cessie, transport en overdragt te
zullen caveren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle hier tegenstrijdende exceptien. S.A.L. In

kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese neffens Berend Nijenamsen hiertoe door
de overige comparanten als des schrijvens onervaren mede gequalificeerd, eigenhandig getekend en
gezegeld.
Actum Goor den 8 mey 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere hier
mede dat voor mij en assessoren Gerrit Jan ten Zijthoff en Gradus Navers in judicio erschenen zijn Jan
Meyer en Janna Wennink ehelieden marito tutore. De welke verklaarden wegens aan hun verstrekte en
wel ontfangene penningen aan Jan Baan deugdelijk schuldig te zijn een capitale summa van vier
hondert guldens, zegge f 400. Met beloft deselve te zullen verrenten tegen drie en een halve gulden ten
hondert, zo nogthans dat de rente binnen drie maanden na den verschijnsdag betaald wordende,
comparanten met drie ten hondert zullen kunnen volstaan. Zullende het eerste jaar rente verschenen zijn
heden over een jaar en zo vervolgens alle jaaren tot de aflosse toe, die wedersijds blijft voorbehouden en
zal moeten geschieden en wanneer van de een of andere zijde daartoe een vierendeel jaars voor den
verschijnsdag behoorlijk aankondiging is gedaan. Voor welk voorscheven capitaal en daarop te verlopen
renten comparanten buiten generaal verband van hunne persoonen en goederen tot een speciaal hypotheek
en onderpand stellen hun eigendommelijke plaatsjen den Absoluit genaamd bestaande in huis en
gaarden gelegen aan den Markeler dijk bij Krajensank. Ten einde den rentheffer, desselfs erfgenaamen of
regt verkregen hebbende in cas van misbetaling daar aan voorschr.capitaal met de te verlopene renten kost
en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle hier tegens strijdende
exceptien en in specie die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennis der waarheid hebbe ik verwalter rigter
voornoemt dese neffens comparanten getekend, gehandmerkt en gezegeld.
Actum Goor den 11 mey 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere hier
mede dat voor mij en assessoren Harmannus Jalink en Hendrik Bruggeman persoonlijk erschenen zijn
Hendrik Landewers en vrouw Janna Kappers marito tutore. Doende uit kragt van gedaane verkoop en
dien na ontfangene volle cooppenningen ter somma van f 157 en in beste forma regtens landsdelijke
cessie, transport en overdragt van hun eigendommelijke stukke land de Kraanenbree genaamd groot
ongeveer twee en een half schepel gezaay kennelijk in den Dijker esch tusschen de landen van den
aankoper en Harmen Lonink onder Markel gelegen. En zulks met het beswaar van tienbaarheid onder den
Elkink tienden, als mede van verband van contributie ter ordinaris summa van thans f 0-15-0 en voorts
met zijn lusten en lasten ingevolge coopbrief van den 10 juny 1790 en wel aan en ten erfelijken profijte
van Lammert Nijenhuis, desselfs huisvrouw en erfgenaamen. De welke door verkoperen daar worden
aangeerfd door desen, terwijl deselve, zij zelven en erfgenaamen daarvan verklaarden thans onterfd te zijn.
Met belofte van desen verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveren als na regten verpligt is.
Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennis der waarheid hebbe ik verwalter
rigter voornoemt deese neffens hr. Sagekuile hiertoe door comparanten in judicio speciaal gequalificeerd,
getekend en gezegeld.
Actum Goor den 25 mey 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere hier
mede dat voor mij en assessoren Harmannus Jalink en Hendrik Bruggeman persoonlijk erschenen zij Jan
Lammers. Verklarende wegens aan hem verstrekte en in klinkenden gelde ontfangene penningen
deugdelijk schuldig te zijn aan Jan Baan een capitaale summa van twee hondert guldens, hersegge f
200. Met belofte deselve te zullen verrenten met drie en een halve gulden ten hondert, so nogthans dat de
renten binnen eenvierde jaar na den verschijnsdag betaald wordende comparant met drie percent zal
kunnen volstaan. Zullende het eerste jaar rente verschenen zijn heden over een jaar en zo voorts alle jaaren
tot de restitutie en aflosse toe; waartoe de aankondiging wederom een vierendeel jaars voor elken
verschijnsdag blijft voorbehouden. Voor welk capitaal en daarop te verlopene renten comparant buiten
generaal verband van persoon en goederen tot een speciaal hypotheek en onderpand steld zijn

eigendommelijke huisjen, hof en twee stukjes bouwland kennelijk onder Markel gelegen. Ten einde
den rentheffer of regt verkregen hebbende daar aan voorschreven capitaal met de te verlopene renten in
cas van misbetaling kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle
hiertegen strijdende exceptien en in specie die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid
hebbe ik verwalter rigter voornoemt deese neffens comparant getekend en gezegeld.
Actum Goor den 3 juny 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere hier
mede dat voor mij en assessoren Gerrit Jan ten Zijthoff en Hendrik Kuyper in judicio erschenen zijn
Esken Wissink en vrouw Grietjen ter Plegt tutore marito. Verklarende uit kragt van gedaane verkoop en
vervolgens ten vollen ontfangene kooppenningen ad f 185 in forma juris landsedelijke cessie, transport
en overdragt te doen van twee dagwerken hooyland in het Stokkumerbroek aan den eene zijde aan
Rengerink maat en met de andere aan de gemeente gelegen. En wel aan en ten erflijken profijte van Jan
Wilbers en vrouw Aaltjen Vruink (uit Diepenheim) ingevolge coopbrief van den 6 nov. 1789. Welke
cooperen en erfgenaamen comparanten daar aanerven en waarvan in tegendeel zij zig zelven met hunne
onterfden door deesen. Met belofte van desen verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveren al
na regten verpligt. S.A.L. In waarheits oirconde hebbe ik verwalter rigter voorn. deese neffens
comparanten getekend en gesegeld.
Actum Goor den 10 juny 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt
deeses dat voor mij en assessoren welke waaren burgmr Hendrik Dikkers en Gerard ter Horst personelijk
erschenen zijn Derk Wessels nu Aalberink en desselfs huisvrouw Hendrina Aalberink tutore marito.
Bekenden zij comparanten boven en behalven de acte hypothecatie in dato den 27 july 1776 door haar ten
behoeve van wijlen Jan van Hoek en huisvrouw Maria Stokkers gepasseerd groot in capitaal een
duysend guldens. En welke hypothecatie door het overlijden van gemelde wijlen Jan van Hoek en
huisvrouw conform de gemaakte maagescheid is toegedeelt aan Aaltjen Baan huisvrouw van Antony van
den Dijk, als mede erfgenaam van voorschreven nalatenschap. Blijvende voorgenoemde hypothecatie
alnog in haar volkoomen vigeur en waarde. Op heden wegens opgenomen genegotieerde en in goeden
gangbaaren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan voorschreven
Antony van den Dijk en desselfs huisvrouw Aaltjen Baan een capitaale summa van een duisend en
drie hondert guldens, segge f 1300; te samen met die hier voornoemde gementioneerde een duisend
guldens bedragende een capitaale summa van twee duisend drie hondert guldens. En welke summa van
een duisend drie hondert gulden zo op heden hebben genegotieerd te gelijk met de bovengenoemde een
duisend guldens volgens conventie daar over met renthefferen gemaakt. De comparanten beloofden
jaarlijks en alle jaaren op den 16 juny te verrenten met drie gelijk guldens van ieder hondert, als mede
twee diensten met wagen en paarden en zal also het eerste jaar rente heden over een jaar gehouden worden
verschenen te zijn, te weten van het geheele capitaal ad twee duisend drie hondert guldens en zo
vervolgens van jaar tot jaar tot de dadelijke aflosse en restitutie toe. Die ten allen tijde zal kunnen, mogen
en moeten geschieden wanneer de opzage die ten wedersijden gereserveerd blijft een half jaar voor
verschijnsdag behoorlijk zal wesen gedenuncieerd wanneer voorschreven capitaalen ter summa van twee
duisend drie hondert gulden moeten worden erlegt en gerestitueerd. Voor welk capitaal en die daarop te
verlopen renten de comparanten verbinden haare persoonen, gereede en ongereede goedeeren, niet in het
meeste of minste uitgesondert en teffens tot een speciaal hypotheek en onderpand hebben gesteld, zulks
doende bij deesen, haar comparanten navolgende vaste goederen: 1. het huis en schoppe met de
gaarden daarbij gelegen groot ruim een mudde gesaay, 2. een gaarden aan de schoppe gelegen groot ruim
twee schepel gesaay, 3. een gaarden liggende aan het slag de Velte genaamd ongeveer ses schepel gesaay,
als mede het voormelde slag de Velte genaamd daarbij liggende groot ruim drie dagwerken gelegen naast
Eeftink zijn slag, 4. den Camp genaamd liggende bij het huis groot ruim twee mudden gesaay, 5. een stuk
bouwland groot ruim 3 schepel gesaay genaamd den Aaftink kamp liggende bij den camp bij haar huis en
het land van Huisken, 6. een stuk bouwland het Eeftink stukke genaamd groot drie schepel gesaay gelegen

tussen den landen van Zwofert en Teemker, 7. een stukke bouwland het Kromme stukke genaamd groot
ruim drie schepel gesaay gelegen agter aan Eeftink kamp, 8. een stuk bouwland groot ruim een mudde
gesaay genaamt de Boerte gelegen bij het huis van Lentfert, 9. een stuk bouwland voor den Bruin ende
genaamd groot ruim drie schepel gesaay gelegen tusschen de landen van Eeftink en de Kemper, 10. een
stuk bouwland mede genaamd den Bruin ende groot vijf schepel gesaay gelegen tusschen de landen van
Wissink en Jan Aalberink, 11. een stuk bouwland het Schilt stukke genaamd groot ruim twee schepel
gesaay gelegen tusschen de landen van de Meyer en Nijsink, 12. ses stukken bouwland de Braake
genaamd groot ruim vijf mudden gesaay met het hooyland daarbij gelegen liggende met den eenen einde
aan het veld en aan Tjoonk campjen, 13, het hooyland het Agterste slag genaamd groot ruim vijf
dagwerken dog waarvan de halfscheid Jan Aalberink toebehoord tusschen de hooylanden van Lentfert en
Hegeman gelegen, 14. de Groote hooy maate genaamd groot ruim twaalf dagwerken waarvan heden de
halfscheid Jan Aalberink toebehoord gelegen in het Elsenerbroek bij het Verdriet, 15. het hooyland het
Meeken genaamd groot ruim drie dagwerken waarvan de halfscheid al mede Jan Aalberink toebehoord
gelegen aan den Holtdijk, 16. de hooymaat de Arendjes maat genaamd groot ruim drie dagwerken gelegen
in het Elsenerbroek bij den Rooden Arent zijn huis en aan Notteberg zijn camp, 17. en eindelijk een
hooymaate het Nije genaamd groot drie dagwerken gelegen in het Elsenerbroek tusschen de landen van
Teemker en Roesink. Alle voor gespecificeerde perceelen onder deesen wel edelen gerigte en onder de
boerschap Elsen kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen of desselfs erfgenaamn of regt verkrijgende
zig daar aan in cas van misbetaling, zo wegens gelibelleerde capitaal als die daarop te verlopen renten, ten
allen tijden kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige
exceptien regtens en in specie van die van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik
verwalter rigter deese neffens de comparanten eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum Rijssen den 16 juny 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere hier
mede dat voor mij en assessoren proc. Wilhelm Hulsken en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk in judicio
erschenen zijn Jan Roelof Schottelink en vrouw Berendina Jolink marito tutore. Verklarende verkogt te
hebben, zulks alnog doende bij desen, aan haaren broeder en schoonbroeder Hendrik Schottelink haar
eigendommelijke huis staande tusschen Assink en Haaykers in Elsen en dat voor een summa van een
hondert en dertig guldens; voorts haaren geheelen inboedel, vhee en saatgewassen op den land so
hier na staan gespecificeerd als: een swart bonte koe, een witte starke, een swart kalf, een rood koperen
ketel, een ijseren pot, een geel koperen aker, twee melk vaten, een karne, twee leupens, een ijseren keten,
een tange, drie kisten, een wagen, een bakketrog, een roompot, een tinnen mengelen, een tinnen foekpot,
een koffijketel, vijf schotelens, twintig telders, twee paar bedden met derselver toebehoor, vier stoelen,
twee schuppens, twee greepen en alle verdere kleine huisraaden en bouwgereedschap; mits dan nog den
nagenoemde gewassen op den lande als: 1. het roggengewas van een mudde lands in den Diependal, 2. het
roggengewas van drie schepel lands de Veltbraake, 3. het roggengewas van den Apenberg groot ongeveer
vier schepel gezaay, 4. het weytengewas van het Weg stukke groot vijff schepel, 5. de vrugten in den
gaarden als aardappelen, vlas, garste enz, 6. het gras van drie dagwerk hooyland gelegen voor Haar Derks
huis, 7. het gras van een dagwerk hooyland gelegen bij de Hutte, 8. de halfscheid van het gras van vier
dagwerken hooyland so met den Haayker te samen hooyen. En wel alle deese voornoemde huisraaden,
vhee, landgewassen en gras voor een somma van drie hondert guldens, dus een en ander te samen
voor f 430. Van welke volle cooppenningen comparanten verklaarden voldaan en betaald te zijn, daarvan
te quiteren mits desen. Dienvolgens aan den koper Hendrik Schottelink voornoemd van al hetgeen
voorschrevene in de beste forma regtens landsedelijke cessie, transport en overdragt te doen. Zig zelven en
erfgenaamen daarvan ontervende en daar en tegen den koper met de zijnen daar wederom aan te erven
door deesen. Met belofte van deesen verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveren als na regten
verpligt. En onder renunciatie van alle hier tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennis der waarheid hebbe
ik verwalter rigter voornoemd deese neffens comparanten eigenhandig getekend, gehandmerkt en
gesegeld.
Actum Goor den 26 juny 1790.

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt
deeses dat voor mij en assessoren Gerrit Jan ten Zijthoff en Egbert van Lochum persoonlijk in den gerigte
erschenen zijn Gerrit Jan Brinkers (Slag) en vrouw Harmina Peters marito tutore. Verklarende
verkogt te hebben, zulks alnog doende bij desen, aan Derk Hogelaar en vrouw Janna Vincent de
volgende percelen vaste goederen als: 1. hun eigendommelijke huis en hof gelegen in Stokkum
tusschen de huisen van Scholte Mensink en Kuyper, 2. een kamp zaayland genaamd den Peters kamp
gelegen naast het blik van de Hunger en Leferinks land groot rijkelijk vier mudden land, 3. een dagwerk
hooyland genoemd het Slag gelegen bij Broek Gerrit in het Stokkumerbroek, 4. een stukke land genaamd
den Steenakker in den Stokkumer esch tusschen de landen van Leunk en Leferink, 5. een stukke land
genaamd den Bellen akker ongeveer ses schepel land gelegen tusschen de landen van de Weert en Scholte
in't Hof, 6. een half mudde land agter de landen van Nijhuis kamp tusschen de landen van Leunk en
Wolberink, 7. een hooyland groot een en een half dagwerk gelegen agter de Lheenhorst, 8. een stuk
bouwland naast het land van Wevers. Alle onder Stokkum gelegen en alle percelen tesamen met derselver
lusten en lasten, regt en geregtigheden voor een summa van seventien hondert guldens vrij geld,
hersegge f 1700. Van welke volle cooppenningen de comparanten verklaarden voldaan te zijn en mits
desen te quiteren en dienvolgens aan de koperen voormeld daar van landsedelijke cessie, transport en
overdragt te doen. Zig zelven en erfgenamen van alle voorschreven perceelen te onterven en in tegendeel
de koperen met de hunne daar wederom aan te erven in en mits deesen. Met belofte van deesen verkoop,
cessie, transport en overdragt te zullen caveren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle
tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voormeld dese neffens
comparanten getekend, gehandmerkt en gezegeld.
Actum Goor den 20 july 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt
deeses dat voor mij en assessoren proc. Wilhelm Hulsken en Derk Teemker persoonlijk in judicio
erschenen is Derk Petersen. Doende uit kragt van gedane verkoop en daarna ten genoegen ontfangene
volle cooppenningen landsedelijke cessie, transport en overdragt van een half stuk hooyland bij de
Diepenheimse windemool gelegen en waarvan de wederhelft aan Haar Jan is toebehoorende en zulks
met zijn ap en dependentien, regten en geregtigheden aan en ten erflijken profijte van Berend Roesink
op de Schipbeek. Ontervende derhalven comparant zig zelven en erfgenaamen en daar integendeel den
koper met de zijnen daar wederom aanervende door deesen. Met belofte van deese verkoop, cessie,
transport en overdragt te zullen caveren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige
exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese neffens comparant
getekend en gesegeld.
Actum Goor den 27 july 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deesen dat voor mij en assessoren Berent ten Zijthoff en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk in judicio
erschenen zijn Gerrit Jan Assink en vrouw Hendriena Reeff marito tutore. Verklarende wegens aan hun
verstrekte en in klinkenden gelde ontfangene penningen aan den heer J.E. Lamberts en mejuffrouw
Johanna Brilman ehelieden te Weerselo woonagtig, deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa
van een duisend seven hondert guldens, hersegge f 1700. Met belofte dit capitaal jaarlijks en alle jaaren
tot de dadelijke restitutie en aflosse toe, die zal kunnen moeten geschieden wanneer van de een of ander
zijde daartoe een half jaar voor den jaarlijksen verschijnsdag die heden over een jaar voor het eerst zal
komen in te vallen en voorts zo continueren en behoorlijk aankondiging is gedaan, te zullen verrenten met
drie en een halve gulden ten hondert, zo nogthans dat de rente binnen drie maanden na den verschijnsdag
betaald wordende comparanten met drie en een quart gulden zullen kunnen volstaan. Voor welk
voorschreven capitaal en daarop te verlopene renten comparanten buiten generaal verband van hunne
persoonen, gereede en ongereede goederen, tot een speciaal hypotheek en onderpand stellen hun
eigendommelijke erve en goed Assink genaamd in de boerschap Elsen deses gerigts kennelijk gelegen

en bestaande: 1. in huis, opstal en gaardengrond, 2. seven mudden zaayland bij het huis, 3. vijf mudden op
Rotmans esch, 4. vijf schepel de Veltbrake genaamd, 5. een mudde het Hoek stukke genaamd, 6. drie
schepel den Apenberg, 7. een mudde het Hartgers stukke, 8. een maat in het Elsenerbroek groot agt
dagwerken, 9. het Nije slag in het Elsenerbroek groot 2 dagen, 10. den Wijert groot twee dagwerk, 11. het
Hoey slag bij het huis groot twee dagwerken. Alles ten einde de renthefferen, derselver erfgenaamen of
recht verkregen hebbende zig daar aan in val van onverhoopte misbetaling, zo wegens voorschreven
capitaal als daarop te verlopene interessen, ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en mogen
verhalen. Onder renunciatie van alle hier tegens strijdende exceptien en in specie die van ongetelden
gelde. S.A.L. In kennis der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese neffens comparanten
getekend en gezegeld.
Actum Goor den 21 sept. 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deesen dat voor mij en assessoren Berent ten Zijthoff en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk in judicio
erschenen zijn Gerrit Jan Assink en vrouw Hendriena Reeff marito tutore. Doende uit kragt van
gedaane verkoop en vervolgens ten genoegen ontfangene volle cooppenningen ad f 800 in de beste forma
van regte landsedelijke cessie, transport en overdragt van een hooyland de Bokkelt met een kampjen
daar in, zijnde vrij allodiaal dog beswaard met ordinaris heeren lasten en gelegen in Elsen tusschen de
hooylanden van Roesink, Reef Jan en den aankoper. En zulks met zijn regten en geregtigheden aan en ten
erflijken profijte van Willem Oonk en vrouw. Ontervende derhalven comparanten zig zelven en
erfgenaamen en daar in tegendeel de koperen met de hunnen daar wederom aanervende door deesen. Met
belofte van deesen verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveren als na regten verpligt. Onder
renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter
voornoemd deese neffens comparanten getekend en gezegeld.
Actum Goor den 21 sept. 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deesen dat voor mij en assessoren Berent ten Zijthoff en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk in judicio
erschenen zijn Gerrit Jan Assink en vrouw Hendriena Reeff marito tutore. Doende uit kragt van
gedaane verkoop en dien na ten genoegen ontfangene volle cooppenningen ad f 100 in de beste forma
regtens landsedelijke cessie, transport en overdragt van een mudde lands tiendbaar in den Elsener
esch tusschen de landen van Harmen Mensink kennelijk gelegen. En zulks met zijn regten en
geregtigheden aan en ten erflijken profijte van Gerrit Jan Beumers. Ontervende derhalven comparanten
zig zelven en erfgenaamen en daar in tegendeel de koperen met de hunnen daar wederom aanervende door
deesen. Met belofte van deesen verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveren als na regten
verpligt. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik
verwalter rigter voornoemd deese neffens comparanten getekend en gezegeld.
Actum Goor den 21 sept. 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deesen dat voor mij en assessoren Berent ten Zijthoff en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk in judicio
erschenen zijn Gerrit Jan Assink en vrouw Hendriena Reeff marito tutore. Doende uit kragt van
gedaane verkoop en dien na ten genoegen ontfangene volle cooppenningen ad f 160 in de beste forma
regtens landsedelijke cessie, transport en overdragt van drie stukken buwland te samen groot
ongeveer vijf en een half schepel gezaay zijnde tiendbaar en genaamd het Kleine en Groote Demter
stukke en den Peggen alle in den Elsener esch kennelijk gelegen en wel de beide eerste parceelen
tusschen de landen van Hendertink en Reeff en het laatste tusschen den Demter weg en den naweg. En
zulks met zijn lusten en lasten, regten en geregtigheden invoegen als zij deselve hebben beseten en wel
aan en ten erflijken profijte van Jan Schreurs en vrouw. Ontervende derhalven comparanten zig zelven
en erfgenaamen en daar in tegendeel de koperen met de hunnen daar wederom aanervende door deesen.
Met belofte van deesen verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveren als na regten verpligt.

Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter
voornoemd deese neffens comparanten getekend en gezegeld.
Actum Goor den 21 sept. 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deesen dat voor mij en assessoren Berent ten Zijthoff en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk in judicio
erschenen zijn Gerrit Jan Assink en vrouw Hendriena Reeff marito tutore. Doende uit kragt van
gedaane verkoop en dien na ten genoegen ontfangene volle cooppenningen ad f 200 in de beste forma
regtens landsedelijke cessie, transport en overdragt van een dagwerk hooyland de Leem maate
genaamd in het Elsenerbroek tusschen de hooylanden van Aaftink en Harmen Mensink kennelijk gelegen.
En zulks met zijn lusten en lasten, regten en geregtigheden aan en ten erflijken profijte van Derk ter
Keurst op Teemker en vrouw. Ontervende derhalven comparanten zig zelven en erfgenaamen en daar in
tegendeel de koperen met de hunnen daar wederom aanervende door deesen. Met belofte van deesen
verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle
tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese neffens
comparanten getekend en gezegeld.
Actum Goor den 21 sept. 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deesen dat voor mij en assessoren Berent ten Zijthoff en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk in judicio
erschenen zijn Gerrit Jan Assink en vrouw Hendriena Reeff marito tutore. Doende uit kragt van
gedaane verkoop en dien na ten genoegen ontfangene volle cooppenningen ad f 90 in de beste forma
regtens landsedelijke cessie, transport en overdragt van een mudde bouwland zijnde tiendbaar op
Rotmans esch tusschen de landen van verkopers en aankoper gelegen. En zulks met zijn lusten en lasten,
regten en geregtigheden aan en ten erflijken profijte van Hendrik Rotman en vrouw. Ontervende
derhalven comparanten zig zelven en erfgenaamen en daar in tegendeel de koperen met de hunnen daar
wederom aanervende door deesen. Met belofte van deesen verkoop, cessie, transport en overdragt te
zullen caveren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In
waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese neffens comparanten getekend en
gezegeld.
Actum Goor den 21 sept. 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deesen dat voor mij en assessoren als waaren Derk Meyerink en Gerrit Jan ten Zijthoff in judicio
erschenen zij Derk Boeswinkel, zo voor zig zelfs en de rato caverende voor zijne meerderjarige kinderen
en mede als wettige voogd van zijn nog minderjarige. Verklarende uit kragt van gedaane verkoop en
vervolgens ontfangene volle cooppenningen ter summa van f 70 in de beste forma van regte te cederen,
te transporteren en over te dragen een vierde part van een dagwerk hooyland in het Elsenerbroek
tusschen het land van Jan Letink en den kamp van Teemker kennelijk gelegen en voor de overige drie
vierde parten aan Arent ten Zijthoff in eigendom gehorende. En zulks met zijn lusten en lasten, regten en
geregtigheden aan en ten erflijken profijte van de weduwe (Janna van den Berg) van wijlen Hendrik
Hobbelink.Ontervende derhalven comparant zig zelven en erfgenaamen en in tegendeel de kopersche met
de haaren daar wederom aanervende door desen. Met belofte deesen verkoop, cessie, transport en
overdragt ten allen tijde te zullen caveren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle hier tegens
strijdende exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese neffens
comparant getekend en gezegeld.
Actum Goor den 12 nov. 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt
deeses dat voor mij en assessoren Arnoldus de Lat en Gerrit Jan ten Zijthoff in judicio erschenen zijn Jan
Bolink neffens desselfs zoon Gerrit Bolink en vrouw Gesiena Krajenbelts marito tutore. Verklarende

zij comparanten ten gevolge van gedaane verkoop en dien na ontfangene cooppenningen ad f 245 mits
deesen te cederen, te transporteren en over te dragen hunnen eigendommelijke Nieuwen kamp kennelijk
voor de hooylanden van Jannes Struyk en Wolter Nijland onder Markel deeses gerigts gelegen, zijnde vrij
sonder eenig bezwaar hoe ook genaamd en zulks aan en ten erflijken profijte van Jannes Struyk en
Gerrit Nijland. Ontervende derhalven comparanten zig zelven en erfgenaamen en in tegendeel de
kooperen met de hunnen daar wederom aanervende door deesen. Als ingevolge coopbrief van den 27 sept.
1790. Met belofte van deesen verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveren als na regten
verpligt. Onder renunciatie van alle hier tegens strijdende exceptien. S.A.L. In kennisse van waarheid
hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese neffens proc. J.H. Jalink hiertoe door comparanten en in
judicio speciaal gequalificeerd, getekend en gezegeld.
Actum Goor den 22 nov. 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt
deeses dat voor mij en assessoren Egbert van Lochem en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk in judicio
erschenen zij Harmen Koelman of Nijhuis. Verklarende wegens aan hem verstrekte en in klinkenden
gelde ontfangene penningen aan Gerrit Krabbenbos nu Lukes en vrouw Jenneken Lukes deugdelijke
schuldig te zijn een capitaale summa van seven hondert en vijftig guldens, hersegge f 750. Met belofte
dit capitaal te zullen verrenten met drie ten hondert jaarlijks waarvan den eersten verschijnsdag zal zijn
heden over een jaar en die zo voortaan alle jaaren tot de werkelijke restitutie en aflosse toe zal
continueren. De welke zal kunnen en moeten geschieden zodra daartoe van de een of andere zijde een half
jaar voor den verschijnsdag behoorlijk aankondiging is gedaan. Voor welk voorschreven capitaal en
daarop te verlopene renten comparant buiten generaal verband van zijn persoon en goederen tot een
speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand verklaarde te stellen 1. zijn eigendommelijke plaatsjen
het Nijhuis genaamd in de boerschap Harke gelegen zo en in voegen als hetzelve door comparant en zijn
wijlen vrouw aangekogt en aan deselve overgedragen is, 2. een mudde bouwland tusschen de landen van
Derk Oings in den Leegen kamp mede onder Harke gerigts Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde de
renthefferen, derselver erfgenaamen of recht verkregen hebbende in cas van onverhoopte misbetaling aan
een en ander het voorschreven capitaal met die daarop te verlopene renten kost en schadeloos zullen
kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien in het bijsonder van die
van niet getelden gelde. S.A.L. In kennis der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemt deesen neffens
comparant getekend en gezegeld.
Actum Goor den 9 december 1790.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deesen dat voor mij en assessoren Gerrit ter Horst en J.H. ter Stege in judicio erschenen zij Hendrik
Schottelink. Verklarende zig ten behoeve van den heer J.R. van Lennep en ehevrouw te Almelo
woonagtig, te verbinden en in te laten als borge ten principalen voor een capitale summa van drie
hondert guldens met die daar op te lopene renten door zijn comparant wijlen moeder Maria Morsink en
broeder Jan Roelof Schottelink ingevolge gedane hypothecatie van den 11 juny 1777 aan gemelten J.R.
van Lennep verschuldigd geworden en mitsdien voor opgemelde capitaal en daarop te verlopene
interessen tot meerder securiteit van gemelden rentheffer voor dit capitaal zoude hebben gerequireerd
buiten generaal verband van persoon en goederen speciaal te verhypothiseren zijn comparanten
eigendommelijk huis in Elsen tusschen Assink en Haykers staande, so als hij comparant dit van zijn
broeder Jan Roelof Schottelink en vrouw heeft aangekogt en op den 26 juny 1790 getransporteerd is. Ten
einde de renthefferen, derselver erfgenaamen of recht verkregen hebbende aan dit een en ander zo als dese
acte van hypothecatie den 11 juny 1777 gespecificeerde perceelen het voornoemde capitaal en daarop te
lopene renten kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhaalen; onder afstand van alle exceptien
deezen eenigsints kunnen contrarieren en in specie van de exceptien enz. S.A.L. In kennisse der waarheid
hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese neffens comparant getekend, gehandmerkt en gezegeld.
Actum Rijssen den 16 maart 1791.

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deesen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan ten Zijthoff en Gradus ten Zijthoff in judicio erschenen zijn
Lammert Daalwijk (Leetink) en vrouw Jenne Daalwijk marito tutore. Verklarende wegens op den 29
april 1786 aan hun opgeschotene capitaal aan Jannes Kerkenmeyer (Frieling) en vrouw Jenne
Kerkenmeyer deugdelijk schuldig te zijn eene capitaale summa van seven hondert guldens, hersegge
f 700. Met belofte dit capitaal voortaan te zullen verrenten met en tegens drie ten hondert. Zullende het
eerste jaar komen te verschijnen op den 1 mey 1791 aanstaande en zo voorts alle jaaren tot de restitutie en
aflosse toe. Die zal moeten geschieden nadat daartoe van de een of andere zijde een half jaar voor den
verschijnsdag debite aankondiging is gedaan. Verklarende comparanten wijders tot securiteit van
renthefferen voor voorschreven capitaal en daarop te verlopene renten buiten generaal verband van
persoonen en goederen tot een speciaal hypotheecq en onderpand te stellen hun eigendommelijken
kamp den Daalker kamp genaamd in den Potkamp gelegen groot ongeveer tien mudden gesaay,
neffens een hooyland de Deele genaamd in het Markelerbroek gelegen groot circa vier dagwerken. Ten
einde de renthefferen of regt verkregen hebbende daar aan in cas van misbetalinge het voorschreven
capitaal met de daarop te verlopene renten kost en schadeloos kunnen verhaalen. Onder renunciatie van
alle tegenstrijdige exceptien en in specie die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse van waarheid
hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese neffens comparanten getekend, gehandmerkt en gezegeld.
Actum Goor den 1 april 1791.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt
deeses dat voor mij en assessoren Gerrit Jan ten Zijthoff en Hendrik Kuyper in judicio erschenen zijn
Hendrikus Gorkink en Tonisjen Ikkink ehelieden marito tutore. Verklarende wegens aan hun verstrekte
en in klinkenden gelde ontfangene penningen aan Jenneken Roelvink in Stokkum deugdelijk schuldig
te zijn een capitaale summa van negen hondert guldens, zegge f 900. Onder belofte dit capitaal jaarlijks
te zullen verrenten met drie ten hondert. Zullende het eerste jaar rente verschenen zijn op den 24 mey des
jaars 1792 aanstaande en zo vervolgens alle jaaren continueren tot de restitutie en aflosse toe. Die
wederzijds blijft vrij staan en zal kunnen en moeten geschieden zo die daartoe een half jaar voor den
verschijnsdag van de een of ander zijde behoorlijke aankondiging is gedaan. Voor welk capitaal en daarop
te verlopene renten comparanten buiten generaal verband van persoonen en goederen tot een speciaal
hypotheecq en gerigtelijk onderpand daarvoor stellende bij deesen: 1. een stuk land den Timmermans
kamp ongeveer vijff schepel gesaay onder Markel gelegen, 2. een stuk land het Grote stukke genaamt
groot mede ongeveer vijff schepel gezaay bij het dorp Markelo gelegen, 3. een stuk land den Kranenbree
genaamt ongeveer drie schepel lands in den Markeler esch gelegen. Alles ten einde de rentheffersche of
recht verkregen hebbende daar aan in cas van misbetaling het voorschreven capitaal en op te lopene renten
ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Onder afstand van alle tegenstrijdige
exceptien en in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennis der waarheid hebbe ik verwalter
rigter voornoemd deese neffens den eersten comparant hiertoe mede door zijn vrouw in judicio versogt en
gequalificeerd, getekend en gezegeld.
Actum Goor den 30 mey 1791.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deesen dat voor mij en assessoren proc. J.B. Auffmorth en Derk Teemker persoonlijk in judicio erschenen
zijn Gerrit Wassink (te Lintele) en vrouw Aaltjen Wassink marito tutore. Verklaarende uit kragt en ten
gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ter summa van f 150 in
de beste forma van regten te cederen en transporteren en overdragen hun eigendommelijke twee
dagwerken hooyland met het halve land daarbij en aangelegen de Meken maate genaamd in het
Elsenerbroek aan den Blankkenvoort kennelijk gelegen. En zulks met zijne lusten en lasten, regten en
geregtigheeden aan en ten erflijken profijte van Jannes Smit en vrouw Maria Smit (Wassink).
Derhalven comparanten zig zelven en erfgenaamen daarvan ontervende en in tegendeel de kooperen met
de hunne daar wederom aanervende bij desen. Met belofte deselven verkoop, cessie, transport en
overdragt te zullen caveren als na regten verpligt. Onder afstand van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L.

In kennis der waarheid hebbe ik verwalter rigter dese neffens Gerrit Wassink hiertoe mede door zijn
vrouw in judicio gequalificeerd, getekend en gesegeld.
Actum Goor den 28 juny 1791.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deesen dat voor mij en assessoren proc. J.B. Auffmorth en Jannes Smit persoonlijk in judicio erschenen
zijn Gerrit Wassink (te Lintele) en vrouw Aaltjen Wassink marito tutore. Verklaarende uit kragt en ten
gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ter summa van f 150 in
de beste forma regtens te cederen, transporteren en over te dragen hun eigendommelijke twee perceelen
hooyland het Groote meeken genaamd groot twee dagwerken en het Klijne meeken groot twee schoft
kennelijk in het Elsenerbroek aan Nijsink maat gelegen. En zulks met zijn lusten en lasten, regten en
geregtigheden aan en ten erflijken profijte van Derk ter Keurst nu Teemker en vrouw Fenne
Teemker. Derhalven comparanten zig zelven en erfgenaamen daarvan ontervende en in tegendeel de
kooperen met de hunne daar wederom aanervende bij desen. Met belofte deselven verkoop, cessie,
transport en overdragt te zullen caveren als na regten verpligt. Onder afstand van alle tegenstrijdige
exceptien. S.A.L. In kennis der waarheid hebbe ik verwalter rigter dese neffens Gerrit Wassink hiertoe
mede door zijn vrouw in judicio gequalificeerd, getekend en gesegeld.
Actum Goor den 28 juny 1791.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt
deeses dat voor mij en assessoren burgmr A. Dikkers en Gerrit Schuitert in judicio erscheenen zijn Jan
Bisterman nu Nijsink en Francina Karmans ehelieden marito tutore; voorts Harmen Mensink en
Hendrik Zwoferink in qualiteit als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Nijsink of
Bisterman genaamd. Aan de beiden laaste hiertoe in gevolge appoinctement van den heer Landdroste van
Twenthe van den 21 juny 1791 hier naa geregistreerd. Verklarende zij comparanten te samen en yder in
het bijsonder tot afbetalinge van een hypothecatie in dato den 12 juny 1772 door Jan Nijsink (Nijland) en
desselfs huisvrouw Willemina Nijsink ten profijte van Jan Meyer en Henderina van den Boom
gepasseerd met de interessen ten bedrage van f 122-5 aan Gerrit Nijmeyer en Jan Harmen ter Stege als
voogden over de twee minderjarige kinderen van wijlen Jan van den Barg op Meyer en Maria
Wolters met naamen Hendrica en Hendrina Meyer. En mits deezen in eigendom te cederen, te
transporteren en over te dragen een stukke bouwland de Hagte genaamd groot een mudde gezaay
gelegen in den Elsener esch bij of langs de landen van Evertink, Boesink en Lentfers en zulks met zijn
lusten en lasten, regt en geregtigheden zo en in voegen als hetzelve bij Jan Nijsink en vrouw Willemina
Nijsink en vervolgens bij Jan Bijsterman en vrouw Francina Karmans in eigendom is beseten. Ontervende
derhalven comparanten zig en hunne pupillen daarvan en in tegendeel de minderjaarige Hendrica en
Hendrina Meyer daar wederom aanervende mits deesen. Met belofte deese cessie, transport en overdragt
te zullen caveren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In
kennis van waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd deeze neffens proc. Wilhelm Hulsken hiertoe
door alle comparanten gequalificeerd, getekend en gesegeld.
Actum Rijssen den 6 july 1791.
Hoog Wel Gebooren Gestrenge Heer Mijn Heer A. Baron van Raasveld Heere van Elssen en Landdroste
van Twenthe.
Harmen Mensink en Hendrik Swoferink in qualiteit als mombaren over de minderjaarige kinderen
van Jan Nijsink of Bijsterman; vinden zij genoodzaakt Uw Hoog Wel Geb Gestr met alle respecte te
moeten voordragen dat door gemelde Jan Nijsink hertrouwen aan de minderjarige kinderen voor derzelver
verstorven moederlijke goed bij acte van maag en kinderscheydinge in dato den 7 january 1777
gepasseerd en van gerigtsweegen geapprobeerd is, beloofd sekere summa van penningen zoals uit de acte
hiervan sub A geannecteert consteert. Voor welke sekerheid in cas van misbetalinge tot securiteit der
pupillen aan dezelve in eygendom zoude vervallen een stukke bouwland de Hagte genaamd in den Elsener
esch groot een mudde gesaay en alzoo remonstranten bij het maaken der maagscheiding en aannemen

deezer momberschap niet anders geweeten hebben of geseide stukke bouwland was vrij en onbeswaart,
dog als nu met leetweesen hebben ondervonden en ontwaar geworden dat hetzelve reeds te vooren en wel
den 12 juny 1772 door hem Jan Nijsink en sijn huisvrouw Willemina Nijsink ten profijte van Jan Meyer
en Hendrina van den Boom vermogens hypothecatie voor eene capitaale summa van vijf en seventig
gulden is verleend, zoo als blijkt uit de copie dier acte hierna vermeld onder sub B. Op welk capitaal en
ten agteren en verlopene jaaren intressen en dese sijn 2 gl en 5 st jaarlijks; uitmaakende aan renten de
summa van f 47-5, dus te zaamen met het geleende capitaal bedragende de summa van f 122-5. En dewijl
gemelde capitaal door de voogden van de minderjaarige kinderen van wijlen Jan Meyer is gedenuncieert
en met de intressen daarvan verschuldigd te restitueeren of het land daar voor te cedeeren en dat bij
verweygering van een of ander met pandinge daarop zouden worden geprocedeerd. Derwijl nu het
hypotheecq aan Jan Meyer en Hendrina van den Boom gedaan, veel ouder is dan de maag en
kinderscheydinge waar voor hetzelven stukke bouwland in cas van misbetaaling aan pupillen in eygendom
is toegedeeld en daarvan zelvs de voogden over de minderjaarige kinderen van wijlen Jan Meyer naar de
ander de preferentie hebben. Dat wijders Jan Nijsink vader van dese minderjaarigen gans onmagtig en
buyten staat zijnde geweest zijne huishoudinge en bouwerij naar behooren waar te neemen bij contract van
alimentatie van eenige tijd alle zijne goederen, zoo mobile als immobile, met derselver schulden en lasten,
regt en geregtigheeden heeft gecedeerd aan zijn neeff meede Jan Bisterman genaamden en desselvs
huisvrouw Francina Karmans, welk contract mede ten aansien van de minderjaarigen door den wel edelen
landgerigte van Kedingen is geratificeert en ten prothocolle geregisteert. De remonstranten wijder
betuigen dat het gelibelleerde stukke bouwland op verre na de somma van f 122-5 niet waardig is en dus
wel geneegen waare tot preferentie van costen hetzelve met Jan Bijsterman en vrouw Francina Karmans
aan de voogden over de minderjaarige kinderen van wijlen Jan Meyer te cederen. Edog considereerende
dat tot deeze cessie en transport het consent van U Hoog Wel Gestr word gerequireerd. Weshalven
remonstranten zeer eerbiedig verzoeken dat het U Hoog Wel Geb Gestr om redenen hier vooren
gededuceerd, goedgunstig behage moge aan de remonstranten te verleenen consent van het voorschreven
stukke bouwland voor de somma ten deesen requeste gemeld met Jan Bijsterman en derselve vrouw aan
de voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Meyer te mogen cederen en transporteeren.
Welk doende. Harmen Mensing en Hendrik Swoferink, G. ter Horst en Hendrik ten Sende als getuigen.
In margine stond:
Deze is gesteld in handen van de Rigter van Kedingen om daarop heeden over vier weeken van derselfs
consideratien te dienen.
Actum Goor den 29 maart 1791.
Hier over geexamineerd hebbende het gerequireerde bereits van den heer Rigter van Kedingen, zo word
tot verzoek ten requeste gedaan geaccordeerd.
Actum Goor den 21 juny 1791. A. van Raesfelt.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deesen dat voor mij en assessoren mr. J.H. Jalink en Marten te Rouwenhorst in judicio erschenen zijn
Garrit Wassink (te Lintele) en vrouw Aaltjen Wassink marito tutore. Verklarende verkogt te hebben,
zulks alnog doende bij deesen, aan Jannes Smit en vrouw Maria Wassink haare eigendommelijke twee
slagen, de Haag en Weide slagen genaamd groot ongeveer vijf dagwerken gelegen tusschen de
hooylanden van Hendrik Wassink en Gerrit Jan Assink in Elsen; voorts mede de veenegrond gelegen in
het Westerveen tusschen de veenen van Hendrik Wassink en Gerrit Jan Assink. En zulks met derselver
lusten en lasten, regten en geregtigheden, te samen voor een somma van drie hondert en vijftig guldens.
Van welke volle cooppenningen de comparanten ten genoegen verklaarden voldaan te zijn en te quiteeren
en mitsdien aan koperen voornoemd te doen landsedelijke cessie, transport en overdragt van opgemelde
perceelen. Zig zelven en erfgenaamen daarvan te onterven en in tegendeel de cooperen met de hunnen
daar wederom aan te erven. Met belofte deesen verkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te
zullen caveren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In
waarheid oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese neffens comparanten getekend,
gehandmerkt en gesegeld.

Actum Goor den 22 aug. 1791.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt
deeses dat voor mij en assessoren de welke waren burgmr Hendrik Dikkers en Jan Vincent persoonlijk
gecompareerd en erschenen zijn Hendrik Hendriksen van Ulsen nu Lentfers en desselfs huisvrouw
Diena Wessels Lentfers tutore marito. Ende verklarende zij comparanten in een stevigen vasten en
onwederroepelijken erfkoop, ingevolge koopbrief daarvan op den 7 sept. 1791 opgerigt, te hebben
verkogt aan Anthony ter Weele Gerritszoon en desselfs huisvrouw Janna Geetruyd ter Horst haar
comparanten vrije en allodiaale erve Lentgerink nu Lentfers genaamd, door haar zelve bewoond en
gebruikt wordende met de landerijen door haar en haar voorzaten daarbij aangekogt onder deesen
weledelen gerigte boerschap Elsen kennelijk gelegen; bestaande in een huis en schuure met een gaarden
agter het huis gelegen, bijlangs Nijsinks wijdeken, groot ruim zes schepel gezaay. Twee stukken bouwland
bij het huis gelegen tusschen voornoemde gaarden en Aaftink land de Groote kamp genaamd zijnde
tiendbaar groot te samen vier schepel gezaay. Een stukke bouwland agter voorschreven twee stukken
gelegen zijnde tiendbaar den Kleinen kamp genaamd groot twee schepel gezaay. Een stukjen bouwland
naast den zogenaamden Kleinen kamp gelegen zijnde tiendvrij groot twee spind gezaay. Een stukke
bouwland de Boerte genaamd zijnde tiendvrij gelegen tusschen de landen van de Meyer en Klein Letink
groot zes schepel gezaay. Twee stukken bouwland de Lange stukken genaamd zijnde tiendbaar gelegen
tusschen de landen van Klein Letink en Rijtman te samen groot tien schepel gezaay. Een stukjen
bouwland den Agterhoff genaamd gelegen aan Tjoonk gaarden zijnde tiendvrij en groot een schepel en
twee spind gezaay. Een stukke bouwland het Nije Schot genaamd tusschen de landen van Nijsink en
Teemker zijnde tiendvrij groot vier schepel gezaay. Een stukke bouwland den Diepenweg genaamd
gelegen tusschen de landen van Jan Aaftink en Eeftink zijnde tiendvrij groot zes schepel gezaay. Een
stukke bouwland den Apenberg genaamd gelegen tusschen het land van Jan Mensink en het veld zijnde
tiendvrij groot vier schepel gezaay. Een stuk bouwland het Middel stukke genaamd gelegen tusschen de
landen van Megelink en Schoppert zijnde tiendvrij groot zes schepel gezaay. Vier dagwerken hooyland
aan den Holtdijk het Slag genaamd gelegen tusschen de landen van Zendink en Aalberink. En eindelijk
een dagwerk hooyland de Kromme maate agter het Verdriet gelegen in gemeenschap gebruikt wordende
met de Meyer zijnde te samen beswaard met een jaarlijkse uitgang aan het landrentampt van Twenthe ter
summa van twee gulden en drie stuivers en agt penningen, als mede met een jaarlijksen uitgang van een
hoen ten profijte van den huise Weldam. Wijders met deszelfs lusten en lasten, regt en geregtigheden, ap
en dependentien van dien met wijders verklaringe dat de landerijen hier vooren gespecificeerd welke de
tiendbaarheid onderworpen zijn zo als aldaar bij gemeld is. Die tienden soude gehoord onder de Lentgers
nu Lentfers tiende genaamd waarvan den kerke mede eigenaar is en zulks voor eene capitaale summa
van een duizend zes hondert guldens vrij geld. En welk cooppenningen de comparanten bekenden uit
handen van den kooper ontfangen te hebben den eersten met den laatsten penning. Daarvoor doende
quiteren en voor goede betaling bedanken. Doende zij comparanten oversulks van voorschreven
gelibelleerde en hier vooren gespecificeerde verkogte vaste goederen bij deezen in optima juris forma
cessie, transport en overdragt aan en ten erflijken profijte van den kooper Antony ter Weel Gerritszn,
desselfs huisvrouw en erfgenaamen. Dezelve en haare erfgenaamen daar aanervende en comparanten en
derselver erfgenaamen daarvan weder ontervende. Met belofte van deesen erfkoop, transport en overdragt
voor alle evictie en opspraake te zullen caveren als naar landregte. Onder renunciatie van alle tegenstrijdig
exceptien regtens. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese eigenhandig
getekend en gezegeld en hebben comparanten deese als des schrijvers onervaren zijnde met haare
handmerken mede getekend en gezegeld.
Actum Rijssen den 14 september 1791.
Ik J.A.J. Baron Sloet van wegens Zijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prinse van Orange en Nassau
Erfstadhouder der provincie Overijssel Rigter van Kedingen certificeere mits deesen dat voor mij en
assessoren dr. Wilhelm Jalink en Marten Rouwenhorst in indicio erschenen zij Hendrika Ziel wed. van
wijlen Herman Schooman (uit Diepenheim) voor haar zelve en als boedelhoudster van haar wijlen mans

nalatenschap, geadsisteerd met proc. J.B. Auffmorth als haaren hiertoe verkoren momber. Verklarende uit
kragt en ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ad f 100 in
de beste forma regtens te doen landsedelijke cessie, transport en overdragt van een stukjen hooyland in
de Duins meen onder Stokkum gelegen. En zulks met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheid, aan en
ten erflijken profijte van Arent van de Rees op de Hofstede. De welken de comparante bij deezen
neffens zijne erfgenaamen daar was aanervende terwijl zij zig met de hunnen daarvan onterfende. Met
belofte van deezen verkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveren als na regten verpligt. Onder
renunciatie van alle hiertegen strijdende exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter
voornoemd deese neffens proc. J.B. Auffmorth hiertoe mede door comparante in indicio versogt en
gequalificeerd, getekend en gezegeld.
Actum Goor den 1 nov. 1791.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deesen dat voor mij en assessoren Egbert van Lochem en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk in den gerigte
erschenen is Jan Slot alias Boom Jan en vrouw Jenneken Assink marito tutore. Verklarende wegens
aan hun verstrekte en in klinkenden gelde ontfangene penningen deugdelijk schuldig te zijn een capitale
summa van een hondert guldens, hersegge f 100, aan Derk Hogelaar en desselfs huysvrouw en erven.
Met belofte dit capitaal jaarlijks te zullen verrenten met drie en een halve gulden waarvan den eersten
verschijnsdag zal komen te vallen op heden over een jaar en zo verder van jaar tot jaar tot de dadelijke
aflosse toe. Die zal kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een of andere zijde een half jaar
voor den jaarlijksen verschijnsdag behoorlijk opzage zal zijn gedaan. Voor welke voorschreven capitaal
en daarop te verlopene renten comparanten buiten generaal verband van personen en goederen mits deesen
tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellende hun eigendommelijke kamp lands den [Huirninks]
kamp genaamd groot ongever een mudde lands gelegen tusschen de landen van ..... in het carspel Goor.
Ten einde de renthefferen, derselver erfgenaamen of recht verkregen hebbende daar aan in cas van
misbetaling het voorschreven capitaal met de daarop te verlopene renten ten allen tijde kost en schadeloos
zal kunnen en mogen verhaalen. Onder afstand van alle tegenstrijdige exceptien en in specie van die van
ongetelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd dese neffens den
eersten comparant hiertoe mede door zijn vrouw in indicio versogt en gequalificeerd, getekend en
gezegeld.
Actum Goor den 4 febr. 1792.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deesen dat voor mij en assessoren H. Warmelink en Gerrit Jan van Heek in indicio erschenen zijn Jan
Heilersig en vrouw Geertruy Vincent marito tutore. Verklarende ten gevolge van gedaane verkoop en
naderhand ten genoegen ontfangene volle kooppenningen in de beste forma regtens te doen landsedelijke
cessie, transport en overdracht van een huis en hof de Kremerij genaamd met de graven op den
kerkhoff en verdere regten en geregtigheden, lusten en lasten daar aan verknogt kennelijk binnen Markelo
tusschen de huisen van Gerrit Stokkentreeft en Jan Oongs gelegen. En zulks aan en ten erfelijken profijte
van Anneken Roelofsen (Houwboer) wed. van wijlen Derk Heuvel en hun kinderen bij gemelde haaren
man in echte geprocureerd. Ontervende dus de comparanten zig zelven en erfgenaamen daarvan en in
tegendeel de kooperen met de hunnen daar wederom aanervende. Met belofte deesen verkoop, cessie,
transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveren als na regten verpligt en den afstand van alle
tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese
neffens den eersten comparant hiertoe mede door zijn vrouw in indicio versogt en gequalificeerd,
getekend en gezegeld.
Actum Markelo den 2 maart 1792.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deesen dat voor mij en assessoren H. Warmelink en Gerrit Jan van Heek persoonlijk in indicio erschenen
zij Jan Roelofsen (Houwboer). Voordragende dat hij comparant als volmagtiger van Derk Heuvel en

Anneken Roelofsen (Houwboer) ehelieden kragt volmagt haar verkooperen in dato borg van 17 july 1789
hierna ten prothocolle geregistreerd aan de Jood Aaron Gompes te Markelo heeft verkogt een huis, hof
en groeve op den kerkhof, zo deselve te vooren van Jan Heilsersig hadden aangekogt en daar voor den
eersten met den laatsten kooppenning te hebben ontfangen. Dat inmiddels zijnen schoonzoon Derk Heuvel
overleden zijnde en hij comparant over sulks als nu als volmagtiger van zijne dogter en de rato caverende
voor haar kinderen bij gesegten haaren eheman in echte verwekt. Ten gevolge van dien verkoop en
betaling der koopspenningen het opgemelde huis, hof en groeve op den kerkhof als so en invoegen als
hetzelve op heden aan hem door Jan Heilersig en vrouw is overgedragen, wederom aan den kooper Aaron
Gompers en vrouw. Verklaarden te cederen, te transporteeren en over te dragen met dien effecte dat hij in
vermelde qualiteit meergemelde zijne dogter en haar kinderen daarvan was ontervende en in tegendeel den
kooper met de zijnen daar wederom was aanervende in en door deesen. Met belofte deesen verkoop,
cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveren als na regten verpligt. Onder afstand van alle
tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voorn. deese neffens den
comparant getekend en gezegeld.
Actum Markelo den 2 maart 1792.
Copie
Ik mr. Jan Arnold Nering Bogel Drost der Hoogheid en Bannerij van Wisch certificere mits desen dat voor
mij sampt ceurnoten B. Aalbers en H.W. Schaars gecompareerd sijn Derk Heuvel en Anneken Roelofsen
eheluiden, de vrouwe met den man geadsisteerd als regtens. En bekenden in de beste en bestendigste
forma regtens te constitueren en volmagtig te maken hunne schoonvader en vader Jan Roelofsen
speciaal om uit hun comparantens name van Jan Heilersig te eyschen cessie en opdragt van een huis en
hof de Kremerij genaamd door comparanten van hem aangekogt. Vervolgens om van dit huis, hoff en
groeve op de kerkhof gelegen te samen in Markelo te formeren, op te rigten en te tekenen een koopbrief
van denselven aan den Jode Aaron Gomperts te Markelo; over te geven van den gemelde Jode de
bedongene kooppenningen te innen en op de gestelde termijnen te ontfangen en na den ontfangst dier
somma daarvoor te quiteren na betaling van den laatsten termin van dat parceel. Aan koper landregtelijke
cessie en opdragt te doen, de penningen aan comparanten over te geven en verder hier omtrend te doen en
te laten geschieden zoals zij comparanten zelfs present zijnde zouden kunnen, mogen of moeten doen en
tot een of ander en mede vermelde volmagt dan desen wierden gerequireerd, welke comparanten die als
hier van woord tot woord voor geinsereerd gehouden hebben. Alles onder belofte van goedkeuring en
schadelooshouding en verdere clausulen na regten gewoon en noodzaakelijk waarop gestipuleerd is. In
oirconde der waarheid hebbe ik drost voornoemd deese gesegeld en door den adjunct landschrijver laten
ondertekenen.
Actum Berg den 17 july 1789.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt
deeses dat voor mij en assessoren Jan Heilersig en Jan Roelofsen in indicio erschenen zijn Jan Hendrik
Krijgsman op Wevers en Aaltjen Oongs ehelieden marito tutore. Verklarende wegens aan hun
verstrekte en in klinkenden gelde wel ontfangen penningen aan den heer Gerrit Jan van Heek te
Markelo, desselfs huisvrouw en erfgenaamen deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van vier
hondert gulden, hersegge f 400. Onder belofte dezelve te zullen verrenten tegens drie ten hondert
jaarlijks, waartoe den eersten verschijnsdag zouwde komen in te vallen op den 1 jann. 1793 aanstaande en
zo voorts alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe. Die wedersijds blijft voorbehouden te kunnen en
moeten geschieden nadat daartoe van de een of andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag
behoorlijke aankondiging zou zijn gedaan. Verklarende comparanten voor opgemeld capitaal en daarop te
verlopen renten buiten generaal verband van hunne persoonen en goederen mits deesen tot een speciaal
hypotheecq en gerigtelijk onderpand te stellen hun eigendommelijk plaatsjen het Wevers genaamt in
Markelo gelegen bestaande in een huis, daar omgelegen grond nevens ruim een half mudde lands en
bezijden langs gelegen, als mede een gaarden groot ongeveer een schepel lands kennelijk tusschen de
landen van Jan Kistemaker en Gerrit Oongs in den Koekkoek gelegen. Ten einde de renthefferen, haare

erfgenaamen of recht verkregen hebbende bij onverhoopte misbetaling aan een en ander het voorschreven
capitaal en daarop te verlopene renten ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en moogen
verhaalen. Onder afstand van alle tegenstrijdige exceptien en in specie van die van niet getelden gelde.
S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoend dese neffens proc. Wilhelm Hulsken
hiertoe door comparanten in indicio gequalificeerd, getekend en gezegeld.
Actum Markelo den 2 maart 1792.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt
deeses dat voor mij en assessoren Jan van Hensbergen en Egbert van Lochum in indicio erschenen zijn
Jan Witten nu Mensink en vrouw Fenneken Letink marito tutore. Verklarende wegens aan hun
verstrekte en ter leen geschotene penningen aan den heer J.R. van Lennep, desselfs huisvrouw en
erfgenaamen deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van drie hondert gulden, hersegge f
300. Zullende uit consideratie van dit capitaal geen interesse belovende, maar hetzelve in tien jaaren
moeten afgelost worden, te weten alle jaar in minderinge op hetzelve met dertig guldens, te betalen op
Martiny. Zullende dan de eerste termin invallen op Martiny deezes jaars 1792 aanstaande en zo
vervolgens alle jaaren zonder de minste opzaage, tot dat hetzelve ten vollen zal zijn gerestitueerd ende
afbetaald. Verklarende comparanten wijders voor opgemeld capitaal en het nakoomen deeser conditien
speciaal te verhypothiseeren, niet alleen alle hunne gereede goederen, vhee, inninge des huises en
gewassen op de landen, maar ook zodaane acte van hypothecatie als door Gerrit Goosen en desselfs
huisvrouw Maria Witten ten profijte van den eersten comparant in dato Rijssen den 14 jann. 1791 op
hun huisjen gepasseerd en alhier met het vidimus van heden betekend is. Alles ten einde welgemelde heer
J.R. van Lennep, zijne huisvrouw of erfgenaamen aan een en ander zig wegens voorschreven capitaal ten
allen tijde invoegen als voormeld kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Renuncierende
comparanten voor het overige van alle hier tegens strijdende exceptien en in het bijsonder van die van niet
getelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese neffens den
eersten comparant hiertoe mede door zijn vrouw in indicio versogt en gequalificeerd, getekend en
gezegeld.
Actum Goor den 26 maart 1792.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deesen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan ten Zijthoff en Egbert van Lochem persoonlijk in indicio
erschenen zijn Arent Boerendans nu Vorsgezank en vrouw Engelen Kwintenberg marito tutore. De
welke bekenden en verklaarden wegens aan hun verstrekte penningen aan den heer Hendrik ten Hengel
coopman te Deventer deugdelijk schuldig te zijn een capitale summa van vier hondert guldens,
hersegge f 400. Met belofte dezelve te zullen verrenten met drie en een halve gulden ten hondert jaarlijks
te zullen betalen. Welke verschijnsdag zouwde komen in te vallen op den 1 jann. 1793 aanstaande en zo
van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. De welke wedersijds blijft voorbehouden en zouwde
kunnen en moeten geschieden mits deselve van de een of andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag
behoorlijk zouwde zijn gedaan. Verklaren de comparanten voor opgemeld capitaal en daarop te verlopene
renten behalven hunne persoonen te verbinden en tot speciaal onderpand te stellen al hunne mobilen,
vhee, gewassen op den lande, geheele behuisinge, ......., hun erve Vorsgesank met de hooge en laage
landerijen kennelijk in de boerschap Harke deeses gerigts gelegen. Ten einde de rentheffer, zijne
erfgenaamen of recht verkregen hebbende zig hier aan bij onverhoopte wanbetaling ten allen tijde kost en
schadeloos zouwde kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle hier tegens strijdige exceptien
en in het bijsonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter
voorn. dese neffens den eersten comparant hier toe mede door zijn vrouw als des schrijvens onervaren in
indicio versogt en gequalificeerd, getekend en gezegeld.
Actum Goor den 8 april 1792.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deesen dat voor mij en assessoren procureuren Aufmorth en Hulsken in indicio erschenen is Gerrit

Bloemers tot Elsen. Verklarende wegens aan hem verstrekte en in klinkenden gelde ontfangene
penningen aan den burgmr Gradus Baan te Rijssen deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa
van drie hondert en vijftig guldens, hersegge f 350. Onder belofte dezelve te zullen verrenten met drie
gulden ten hondert en zullende daarvan het eerste jaar verschenen zijn op den 1 may 1793 eerstkomende
en zo voortaan alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe. De welke zouw kunnen en moeten geschieden
nadat daar toe van de een of andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijke aankondiging
zouw zijn gedaan. Voor welk voorschreven capitaal en daarop te lopene renten comparant buiten generaal
verband van persoon en goederen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand was stellende en
mits deezen zijn eigendommelijke perceelen vaste goederen hierna gespecificeerd als 1. huis en
schoppe met een gaarden daarbij en omgelegen, 2. een stuk lands groot een half mudde het Wegstukke
genaamd, 3. den Steenberg groot een mudde gezaay, dan nog drie schepel lands agter Ribbers kamp en
eindeljk een hooyland groot twee dagwerken het Slag genaamd agter Ribbers, alle in en onder Elsen
gelegen. Ten einde de rentheffer, desselfs erfgenaamen of recht verkregen hebbende aan een en ander het
voorschreven capitaal met de op te lopene renten in cas van misbetalinge ten allen tijde kost en schadeloos
zouw kunnen en mogen verhalen. Onder afstand van alle tegenstrijdige exceptien en in specie van die van
niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd dese neffens
comparant getekend en gezegeld.
Actum Goor den 8 mey 1792.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deezen dat voor mij en assessoren Wolter Slaterus en Gerrit Jan ten Zijthoff in indicio erschenen zij
Geziena te Meerdam weduwe van Berend Kruider, zo voor zig zelfs en als voogdesse over haare
minderjarige kinderen en boedelhoudster van haar wijlen mans nalatenschap, in deezen geadsisteerd met
proc. Wilhelm Hulsken als momber. En verklaarde zij comparante wegens aan haar verstrekte en in
klinkenden gelde ontfangene penningen aan den coopman Derk Hendrik Snell te Deventer en desselfs
huisvrouw Jacoba van Barneveld deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van een hondert
vijf en twintig gulden en agt stuivers, zegge f 125-8. Met belofte deeze te zullen verrenten met vier en
een halve gulden ten hondert jaarlijks en nogthans dat wanneer de rente binnen drie maanden na den
verschijnsdag betaald worde, renthefferen zig met vier ten hondert zouden genoegen nemende. Zullende
hier van het eerste jaar rente verschenen zijn op den 20 april 1793 en zo voorts alle jaaren tot de restitutie
en aflosse toe. De welke zal kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een of andere zijde een
half jaar voor den verschijnsdag behoorlijke denunciatie zal zijn gedaan. Voor welk voorschreven capitaal
en daarop te lopene renten comparante buiten generaal verband van haar persoon, gereede en ongereede
goederen stelt tot een speciaal hypotheecq en onderpand bij deesen sij comparante en namens haare
minderjarige kinderen haar eigendommelijk huis den Wildeman genaamd met alle desselfs ap en
dependentien, hooge en lage landerijen gelegen in den carspel Goor. Ten einde de renthefferen, derselver
erfgenaamen of recht verkregen hebbende zig daar aan ten allen tijde in cas van misbetalinge van het
voorschreven capitaal met de agterstandige rente, kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen.
Onder afstand van alle tegenstrijdige exceptien en in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In
kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd dese neffens proc. Wilhelm Hulsken die
daartoe mede door de comparante als des schrijvens onervaren in indicio versogt en gequalificeert,
getekend en gezegeld.
Actum Goor den 18 mey 1792.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deezen dat voor mij en assessoren Derk Jalink en Gerrit Jan ten Zijthoff in indicio erschenen is Gerrit Jan
Assink die als boedelhouder van zijn vrouwen nalatenschap en als wettige voogd over zijne minderjarige
kinderen. Verklarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene volle cooppenningen
in forma regtens te doen landsedelijke cessie, transport en overdragt van een kampjen bouwland groot
ongeveer een mudde in het Elsenerbroek kennelijk gelegen en zulks met zijn lusten en lasten, regten en
geregtigheden, aan en ten erflijken profijte van Harmen Assink, desselfs huisvrouw en erfgenaamen.

Ontervende den comparant zig met de zijnen daarvan en in tegendeel den kooper met de zijnen daar
wederom aanervende door desen. Met belofte desen verkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde
te zullen caveren als naa regten verpligt. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In
waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voorn. deese neffens comparant getekend en gezegeld.
Actum Goor den 29 mey 1792.
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits
deesen dat ter instantie van dr. J.H. Jalink als bediende van Frerik Coelman te Amsteldam in huwelijk
hebbende Johanna ten Doeschate uit kragt van verkregen vrijwillig verkoop door dit wel edele gerigte
bij executie zijn verkogt twee stukken lands toebehoord hebbende aan Willem ten Doeschate en
vrouw Getruy Stokkentreeff in Goor en in desselver bekende bepalinge onder het carspel in den
Hartjenbrink gerigts Kedingen gelegen waarvan koper is geworden den coopman Hendrik van Calcar
voor eene summa van drie hondert guldens, herzegge f 300. En voornoemden gedagte kooper de volle
kooppenningen voldaan en betaald heeft, zo dat bij deesen van gerigtswegen aan denselven van
meergemelte twee stukken lands met alle daartoe behorende lusten en lasten, regten en geregtigheden zoo
is geexecuteerd, deselve in eigendom hebben beseten, landsedelijke cessie, transport en overdragt. Den
kooper en erfgenamen daarvan aanervende en integendeel de geexecuteerden met de hunne daarvan
ontervende en in kragt deeses onder reserve van de losse als naa landregte. S.A.L. In kennisse der
waarheid heb ik verwalter rigter voornoemd deese van gerichtswegen getekend en gezegeld.
Actum Goor den 7 july 1792.

