
1792-1797  Transporten en hypotheken 

 
Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. (juris utriusque doctor = doctor in de beide rechten) en wegens Hooger 

Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt deezes dat voor mij en assessoren Lammert 

Nijhoff en Gerrit Jan ten Zijthoff in indicio erschenen zij Harmina Beltmans laast weduwe van wijlen 

Berend Lodeweges voor zig en als boedelhoudster van haar wijlen mans nalatenschap en als wettige 

voogdesse over haaren nog minderjaarigen zoon Gerrit Lodeweges, geadsisteerd met haaren 

meerderjaarigen zoon als momber en ook voor zig zelven mede competerende. Verklaarende wegens aan 

haar verstrekte en in klinkenden gelde ontfangen penningen aan Harmen Lonink (Zwiers) deugdelijk 

schuldig te zijn  een capitale summa van vier hondert guldens, herzegge f 400. Onder belofte dit 

capitaal te zullen verrenten met drie ten hondert jaarlijks, waartoe den eersten verschijnsdag zouwde 

komen in te vallen op 1 july des jaars 1793 aanstaande en zoo voortaan alle jaren tot de restitutie en 

aflosse toe. Waarvan de opzaage wederzijds een half jaar voor den verschijnsdag blijft voorbehouden  ten 

einde die vooraf gegaan zijnde. Het voorschreven capitaal met de rugstandige onbetaalde renten als dan 

kost en schadeloos aan handen van rentheffer of recht verkregen hebbende zal kunnen en moeten worden 

gerestitueerd en erlegt. Voor welk voorschreven capitaal en daarop te verlopene renten comparanten 

buiten generaal verband van hunne persoonen en goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en 

onderpand waaren stellende hun eigendommelijke plaatsjen het Couversbroek genaamd met zijn 

behuisinge en daar onder gehoorende landen zo als thans bij hun comparanten bewoond en gelustineerd 

word kennelijk in het Markelerbroek gelegen. Ten einde den rentheffer, zijne erfgenaamen of recht 

verkregen hebbende daar aan bij onverhoopte misbetaling het voorschreven capitaal en daarop te lopene 

renten ten allen tijde kost en schadeloos zal kunnen en mogen verhaalen. Onder afstand van alle hier 

tegens strijdende exceptien en in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennis van waarheid 

heb ik verwalter rigter voornoemd deeze neffens proc. Wilhelm Hulsken hiertoe door comparanten in 

indicio gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 17 july 1792. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren Gerrit Lukes en Jan Hendrik Plegt in indicio erschenen zijn Hendrik 

Pongers nu Meengs en desselfs huisvrouw Willemina Meengs marito tutore. De welke bekenden en 

verklaarden aan Gerrit Jan Geesink en Woltera Pasman ehelieden (uit Diepenheim) wegens een door 

deselve aan hun op interesse verstrekt capitaal opregt en deugdelijk schuldig te zijn de summa van een 

duizend guldens, hersegge f 1000. Met belofte dit capitaal jaarlijks te zullen verrenten met drie, dog de 

interesse niet op zijn tijd betalende, met drie en een quart gulden ten hondert. Zullende hiervan het eerste 

jaar rente koomen te verschijnen op den 28 july des jaars 1793 aanstaande en zo vervolgens alle jaaren tot 

de restitutie en aflosse toe. Die zouwde kunnen, mogen en moeten geschieden nadat daartoe van de een of 

andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijk opzaage zouwde zijn gedaan. Voor welk 

voorschreven capitaal en daarop te verloopene renten comparanten buiten generaal verband van hunne 

persoonen en goederen mits deesen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren 

stellende hun eigendommelijke huis met den daar aan gelegen hof of gaarden mitsgaders drie 

mudden bouw of zaayland, te samen kennelijk in den boerschap Harke deeses gerigts en het laatste 

tusschen de landen van Plas Jannes en Jan Pleisier gelegen. Ten einde de renthefferen, derselver 

erfgenaamen of recht verkregen hebbende aan een en ander het voorschreven capitaal met de daarop te 

verlopene renten in cas van misbetaling ten allen tijde kost en schadeloos zouwden kunnen en moogen 

verhaalen. Onder afstand van alle tegenstrijdige exceptien en in het bijsonder van die van niet getelden 

gelde. S.A.L. In kennis der waarheid heb ik verwalter rigter voornoemd deeze neffens proc. Wilhelm 

Hulsken hier toe door comparanten in indicio speciaal gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 21 july 1792. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren Gerrit Lukes en Jan Hendrik Plegt in indicio erschenen zijn Hendrik 



Ikkink nu Lammertink en vrouw Fenneken Lammertink marito tutore. De welke bekenden en 

verklaarden wegens een door denselven aan hun op interesse verstrekt capitaal aan Gerrit Pasman 

deugdelijk schuldig te zijn een summa van vijftien hondert gulden, herzegge f 1500. Onder belofte dit 

capitaal jaarlijks te zullen verrenten met drie guldens ten hondert, waarvan het eerste jaar rente zouwde 

koomen te verschijnen op den 29 nov. des jaars 1793 aanstaande en zo vervolgens van jaar tot jaar tot de 

restitutie en aflosse toe. Die zouwde kunnen, mogen en moeten geschieden nadat daartoe van de een of 

andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijk opzaage zouwde zijn gedaan. Voor welk 

capitaal en daarop te verloopene renten comparanten buiten generaal verband van hunne persoonen en 

goederen mits deesen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waren stellende hun 

eigendommelijke hier naa gespecificeerde vaste goederen van het erve Lammertink als huis en 

gaardens groot ongeveer twee mudden en twee schepels gezaay, den Langenkamp groot twee mudden, de 

Bree circa groot vijf mudden gezaay en dan nog een hooyland groot vijf dagwerken, zijnde de halfscheid 

van Lammertink of Enkelder maat genaamd. Alle onder Markelo in den gerigte van Kedingen kennelijk 

gelegen. Ten einde den rentheffer, zijne erfgenaamen of recht verkregen hebbende, zig daar aan zoo 

wegens capitaal als interessen ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. 

Renuncierende comparanten ten dien einde van alle tegenstrijdige exceptien en wel in het bijsonder van 

die van niet getelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemd deesen 

neffens proc. Wilhelm Hulsken hiertoe door comparanten in indicio gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 21 july 1792. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren Egbert van Lochum en Jan Volkerink in indicio erscheenen zijn Jan 

Brinkmans (Schepers) en Jenneken Schepers (Schreurs) ehelieden marito tutore. De welke bekenden en 

verklaarden wegens aan haar verstrekte en wel ontfangene penningen aan Jan Greven en desselfs 

huisvrouw Hendrika Alink deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van drie hondert 

guldens, hersegge f 300. Met belofte deezen te zullen verrenten met drie en een halve gulden ten hondert, 

zo nogthans dat de interesse binnen drie maanden naa den verschijnsdag betaald wordende rentgeveren 

met drie en een quart gulden ten hondert zouwden kunnen volstaan. Zullende hier van het eerste jaar rente 

verscheenen weesen op heden over een jaar en zoo voorts alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe. Die 

wederzijds blijft voorbehouden en zouw kunnen en mogen geschieden nadat daartoe van de een of andere 

zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijk denunciatie zouw zijn gedaan. Voor welk 

voorschreven capitaal en daarop te verlopenen renten comparanten buiten generaal verband van hunne 

persoonen en goederen mits deesen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren 

stellende hunne eigendommelijk twee stukken zaayland yder groot drie schepel, het eene het Nije land 

tusschen de landen van Stegeman en Broek Jan en het andere den Wissink kamp genaamd tusschen de 

landen van Zwiers en Baan beide onder Markelo gelegen. Ten einde de renthefferen, derselver 

erfgenaamen of recht verkregen hebbende daar aan bij onverhoopte misbetaling het voorschreveen 

capitaal met de rugstendige renten ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhaalen. 

Onder afstand van alle tegenstrijdige exceptien en in specie van die van ongetelden gelde. S.A.L. In 

waarheids oirconde heb ik verwalter rigter voornoemd deeze neffens den eersten comparant hiertoe mede 

door zijn vrouw in indicio versogt en gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 28 july 1792. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren Egbert van Lochum en Arnoldus de Lat persoonlijk indicio erscheenen 

zijn Jan Drieses en vrouw Hendrika Wannink marito tutore. De welke bekenden en verklaarden wegens 

aan hun verstrekte en in klinkende gelde ontfangene penningen aan den heer Bernard ten Cate 

predikant te Markelo en erfgenaamen deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van twaalf 

hondert guldens, herzegge f 1200. Onder belofte dit capitaal jaarlijks te zullen verrenten met drie guldens 

en vijf stuivers ten hondert, zo nogthans dat de rente binnen drie maanden na den verschijnsdag betaald 

wordende rentgeveren met drie ten hondert zullen kunnen volstaan. Zullende hier van het eerste jaar rente 



verscheenen weesen op heden over een jaar en zo voortaan van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. 

Die wederzijds blijft voorbehouden en 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; als waarna 

het voorschreven capitaal met de daarop verlopene en ten agteren zijnde interessen aan handen van den 

heer rentheffer, zijne erfgenaamen of recht verkregen hebbende kost en schadeloos zal moeten worden 

gerestitueerd ende erlegt. Verklaarende comparanten voorts voor opgemeld capitaal en daarop te 

verschijnenen renten buiten en behalven een generaal verband van hunne persoonen, gereede en 

ongereede goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand te stellen 1. hun 

eigendommelijke vrije en allodiale erve en goed Drieses genaamd met zijn lusten en lasten onder dit 

weledele gerigte gedeeltelijk onder Markelo en gedeeltelijk onder Stokkum gelegen langs de gemeene 

weg na de Koekkoek bij Kistemaker ter eener en ter andere zijde langs het plaatsjen Wiemerink, de 

Pastorijen landen en het gemeene veentjen schietende, bestaande in huis, schoppe, gaarden en verdere 

hooge en laage landerijen, groot ongeveer veertien schepels gezaay niets daarvan uitgezondert dan alleen 

een stukjen Pastorijen land daarbij en aangelegen, 2. zes schepel bouwland het Lange stukke genaamd 

tusschen de Pastorijen en Oings landen kennelijk onder Stokkum gelegen. Alles ten einde den rentheffer, 

sijne erfgenaamen of recht verkregen hebbende aan een en ander het voorschreven capitaal met de daarop 

te verlopenen renten bij onverhoopte misbetaling ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en 

mogen verhaalen. Renuncierende comparanten ten dien einde van alle hier tegens strijdende exceptien in 

het bijsonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter 

voornoemd deese neffens comparanten getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 2 aug. 1792. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren die waaren proc. Wilhelm Hulsken en Gerrit Jan ten Zijthof persoonlijk 

in den gerigte erscheenen zijn Hendrik Kevelham nu Snellink en desselfs huisvrouw Hendrik 

Oolberink marito tutore. De welke bekenden en verklaarden f 1500 geleend te hebben van Gerrit 

Stokkentreeft met als onderpand het Leemstukke groot 2 mudden gezaay tussen Hoevinks Nijen 

kamp en Jolink, den Elshof kamp groot 4 mudden gezaay naast Hoevinks kamp, den Grooten Berg 

in den esch tussen de landen van Wennink en Oolberink en de Groote maat zijnde 11 dagwerken 

hooyland voor in het broek aan Fokkers maat, alle onder het erve Snellink gehoorende en in den 

boerschap Stokkum gerigts Kedingen kennelijk gelegen. Ten einde den rentheffer, zijne erfgenaamen of 

recht verkregen hebbende aan een en ander bij onverhoopte misbetaling het voorschreven capitaal en 

daarop te verlopene renten ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhaalen. Onder 

renunciatie van alle hier tegens strijdende exceptien in het bijsonder van die van niet getelden gelde. 

S.A.L. In kennis der waarheid heb ik verwalter rigter voornoemd deeze neffens comparanten getekend en 

gezegeld. 

Actum Goor den 18 aug. 1792. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren burgmr Hendrik Dikkers en Gerard ter Horst in indicio erschenen sij 

den HWGeb Gestr Heer Otto Ernst Baron van Hovell tot Wesevelt. Verklarende ten gevolge van 

gedaane verkoop en ten genoegen ontfangen volle kooppenningen mits deezen te doen cessie, transport en 

overdragt van een stukjen hooyland het Schipmaatjen genoemd groot een dagwerk gelegen tusschen 

Rotmans en Mensink maaten en zulks met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheid, aan en ten erflijken 

profijte van den kooper Arent Wassink, desselfs huisvrouw en erfgenaamen. De welke den heer 

comparant desen daar aanervende mits deesen en terwijl hij zig met de zijnen daarvan verklaarde te 

onterven. Onder belofte deesen koop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveren als naa 

regten verpligt, onder afstand van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik 

verwalter rigter voornoemd deese neffens den heer mr J.H. Jalink hiertoe door heer comparant in indicio 

versogt en gequalificeerd, getekend en gesegeld. 

Actum Rijssen den 31 october 1792. 



 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren Egbert van Lochem en Jan de Moor persoonlijk in indicio erschenen 

zijn Albert Nijkamp en Fenneken eheluiden marito tutore. De welke bekenden en verklaarden wegens 

aan hun verstrekte en wel ontfangene penningen van de ed. Albert Kuyt lid der geswooren gemeente der 

stad Deventer, desselfs huisvrouw en erfgenaamen deugdelijk schuldig te zijn een capitale summa van 

een duizend gulden, hersegge f 1000. Onder belofte dit capitaal jaarlijks te zullen verrenten met drie en 

een halve gulden ten hondert waarvan het eerste jaar zouwde komen te verschijnen op den eersten mey des 

jaars 1793 en zo vervolgens alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe. Die zouwde kunnen, mogen en 

moeten geschieden nadat daartoe van de een of andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag 

behoorlijk opzaage zouw zijn gedaan. Verklarende comparanten voorts voor opgemelde capitaal en daarop 

te lopene renten buiten generaal verband van hunne persoonen en goederen mits deezen tot een speciaal 

hypotheecq en gerigtelijk onderpand te stellen hun eigendommelijke vrije allodiaale twee perceelen 

hooyland, zijnde het eene groot vier dagwerken en Kerkenmeyers meeken genaamd en het andere zes 

dagwerken de Schooltmaat genaamd, beide bij Stroek op de Langestraat naast elkanderen kennelijk 

gelegen. Ten einde de renthefferen, hunne erfgenaamen of recht verkregen hebbende daar aan bij 

overhoopte misbetaling het voorschreven capitaal met die daarop verschenen onbetaalde renten ten allen 

tijde kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle hier tegens 

strijdende exceptien in het bijsonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse van waarheid heb 

ik verwalter rigter voornoemd deeze neffens den eersten comparant en door dezelve hier toe in indicio 

versogt en gequalificeerd nomine exoris getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 29 november 1792. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deesen dat ter instantie van Jannes Wolters uit kragt van verkregen verwin op den 8 dec. 1790 bij 

executie is verkogt geworden een stuk groenland aan de Lookerdijk in Elsen gelegen toebehoord 

hebbende aan Gerrit Jan Reeff en dat daarvan koper is geworden Jan Gerritsen Sprokkereeff voor 

een summa van vier hondert en vijf gulden, zegge f 405. En vermits gedagte Jan Gerritsen Sprokkereeff 

de koopspenningen voldaan heeft zoo doe bij deesen van gerigtswegen aan denzelven van bovengemeld 

stuk groenland zo als het in sijn bekende bepaling is gelegen met alle deselve behoorende regten en 

geregtigheden so als de geexecuteerde hetzelve in eigendom heeft beseten, landsedelijke cessie, transport 

en overdragt. Den kooper en erfgenaamen daar aanervende en in tegendeel de geexecuteerden en 

erfgenaamen daarvan ontervende bij deesen, onder reserve van de losse als na landregte. S.A.L. In 

kennisse der waarheid hebbe ik verwalter rigter voornoemd deese van gerigtswegen getekend en gesegeld. 

Actum Goor den 7 dec. 1792. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deesen dat op den 27 july 1791 ter instantie van juffrouw Cornelia Ribbius uit kragt van verkregen 

gerigtelijk verwin bij executie sijn verkogt geworden twee stukken saay en bouwland kennelijk in den 

Potkamp tusschen de landen van Gerrit Meengs en Jan Potman onder Harke gelegen welke Hendrik 

Sligman of Wiemerink en vrouw Aaltjen Bolink hebbende toebehoord en dat daarvan koopersche is 

geworden welgemelde juffrouw Cornelia Ribbius voor een summa van vier hondert en vijftig gulden, 

herzegge f 450. En vermits gedagte juffrouw Cornelia Ribbius de kooppenningen voldaan heeft, zoo doe 

bij deezen van gerigtsweegen aan dezelve van bovengemelde twee stukken zaayland zo als in derzelver 

bekende bepaling zijn gelegen, voorts met derzelver lusten en lasten, regten en geregtigheden in voegen 

als de geexecuteerdens dezelve in eygendom hebben bezeten, landsedelijke cessie, transport en overdragt. 

De koopersche en haare erfgenamen daar aanervende en in tegendeel de geexecuteerdens met de hunnen 

daarvan ontervende bij deesen. Onder reserve van de losse als naa landregte. S.A.L. In kennisse van 

waarheid heb ik verwalter rigter voornoemd deeze van gerigtsweegen getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 4 jann. 1793. 

 



Jenneken Wiemerink, de weduwe van Arent Kloosterman in Stokkum zit blijkbaar in geldnood want 

in febr. 1793 leent zij bij verschillende personen geld: 

f 140,- van Tonis Schottink met als onderpand een hoek nieuwen grond den Kloostersgaarden 

genaamd (slecht leesbare akte). 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren Berent Dijkink en Hendrik Heukes in indicio erschenen is Jenneken 

Wiemerink weduwe van wijlen Arent Kloosterman zo als boedelhoudster van haar wijlen mans 

nalatenschap en als voogdesse van haare minderjaarige kinderen, geadsisteerd met Gerrit Jan ten Zijthof 

als momber. Verklarende zij comparante wegens aan haar verstrekte penningen opregt en deugdelijk 

schuldig te zijn aan Jan Kistemaker, zijne huisvrouw en erfgenaamen een capitaale summa van 

negentig guldens, herzegge f 90. Met belofte deselve te zullen verrenten met of tegen drie ten hondert. 

Zullende daartoe den eersten verschijnsdag zijn heden over een jaar en zo alle jaaren tot de aflosse toe, 

waartoe de opsaage wederzijds een half jaar voor den verschijnsdag bij deesen is gereserveerd. 

Verklarende de comparante voorts voor opgemeld capitaal en daarop te loopene renten buiten generaal 

verband van persoon en goederen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand te stellen haar 

eigendommelijke perceel hooyland den Slag genaamd groot ongeveer een en een half dagwerk in het 

Stokkumerbroek agter de Leenhorst kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen voornoemd of recht 

verkregen hebbende daar aan ten allen tijde, zo wegens capitaal met de daarop te lopene renten, kost en 

schadeloos zullen kunnen en mogen verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en in 

specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennis van waarheid heb ik verwalter rigter voornoemd 

deese neffens comparante en momber getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 6 febr. 1793. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren Berent Dijkink en Hendrik Heukes in indicio erschenen is Jenneken 

Wiemerink weduwe van wijlen Arent Kloosterman voor zig en als boedelhoudster van haar wijlen 

mans nalatenschap en als wettige voogdesse over haare minderjaarige kinderen, geadsisteerd met Jan 

Kistemaker als momber. Voordragende dat zij wegens obligatie door haar wijlen man op den 5 mey 1782 

ten profijte van wijlen Jan ten Thije gepasseerd aan desselfs zoon den koopman Hendrik ten Thije 

alnog schuldig is een capitale summa van een hondert guldens met vier en een loopend jaar renten. Dat 

voor voormeld capitaal en renten zig ten dien tijde als borgen hebbende ingelaaten de pandeiseren Jan 

Mensink en Arent Wiemerink; deze overzulks bedugt zijn uit hoofde van voorschreven borgtogt ter zijner 

tijd schade en kosten te zullen moeten ondergaan. Dat derhalven om hun daar in zo veel mogelijk gerust te 

stellen comparante genoodzaakt is en te rade is geworden ten behoeve en ter securiteit van gedagte Jan 

Mensink en Arent Wiemerink mits deezen buiten generaal verband van haare persoon en goederen 

speciaal te verhypothiseeren en te verbinden haar eigendommelijke zoogenaamde Ronde stukke 

gelegen in den Stokkumer esch agter Roelvink steege tusschen de landen van Hesselink en Wannink met 

de gedeelde neerdere waarde van den Kloostersgaarden, zo welke aan Tonis Schottink verhypothiseerd 

ende verbonden is. Ten einde Jan Mensink en Arent Wiemerink meergemeld zig aan een en ander uit 

hoofde van voorschreven borgtogt ten allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhaalen. 

Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter 

rigter voornoemd deeze neffens comparante en momber getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 6 febr. 1793. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren Hendrik Jalink en Gerrit Mensink in indicio erschenen zij Berendina 

Jolink weduwe van wijlen Jan Roelof Schottelink voor zig en als boedelhoudster van haar mans 

nalatenschap en wettige voogdesse over haare minderjarige kinderen, geadsisteerd met den ontfanger 

Gerard ter Horst als regtens. Verklaarende bij deesen te cederen, te transporteren en over te dragen aan 

de gebroederen Jan en Gerrit Letink een stuk bouwland het Ribbers stukke genaamd groot ruim een 



mudde gezaay, zijnde tiendbaar en gelegen in den Elsener esch tusschen de landen van Ribbers en 

Wassink en zulks ter voldoening van een obligatie door comparantes wijlen schoonmoeder Maria 

Schottelink op den 9 nov. 1767 ten profijte van wijlen Jenneken Letink voor dit wel edele gerigte in 

voorschreven perceel gevestigd en door deese op den 3 jann. 1775 bij codicilaire dispositie aan gedagte 

Jan en Gerrit Letink, zoons van wijlen Jan Letink, vermaakt ende gegeven een capitaal groot een honderd 

vijf en dertig guldens met f 35 daarop tot dan aan toe verlopene renten, dus in alles voor een summa van 

een hondert en seventig guldens, herzegge f 170 vrij geld. Ontervende alzoo de comparanten zig zelve 

rest onleesbaar. 

1793. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren Derk Jalink en Gerrit Jan ten Zijthoff in indicio erschenen zij 

Berendina Jolink weduwe van wijlen Jan Roelof Schottelink voor zig en als boedelhoudster van haar 

mans nalatenschap en als wettige voogdesse voor haare minderjaarige kinderen, geadsisteerd met proc. 

B.J. Knape als momber. Verklarende ten gevolge van gedaane verkoop en bij de heer J.R. van Lennep in 

minderinge op daar in onder anderen gevestigd capitaal en renten ontfangene volle kooppenningen ad f 

135 vrij geld te doen landsedelijke cessie, transport en overdragt van haar eigendommelijke perceel 

hooyland zijnde een derde gedeelte van de zoogenaamde Wilgerink maat groot min of meer een 

dagwerk in het Elsenerbroek bij Hutten vonder langs de Schipbeek (?, er zal Regge bedoeld zijn) kennelijk 

gelegen. En zulks met zijn lusten en lasten, regten en geregtigheden, aan en ten erflijken profijte van 

Hendrik Wilgerink in Elsen wonende. Ontervende alzo comparante zig zelven met haar erfgenaamen en 

in tegendeel de kooper met de hunnen daar wederom aanervende. Met belofte deesen, verkoop, cessie, 

transport en opdragt ten allen tijde te zullen caveeren als na regten verpligt. En onder renunciatie van alle 

tegenstrijdige exceptien. Verzoekende comparante voorts de gerigtelijke approbatie ten opzigte der 

minderjaarige kinderen in zo verre nader en die op deesen ook gegeven word in en mits deesen. S.A.L. In 

waarheids oirconde heb ik verwalter rigter voornoemd deeze neffens proc. B.J. Knape, hiertoe door de 

comparante als des schrijvens onervaren en geen zegel gebruikende mede in indicio versogt en 

gequalificeerd, getekend en gezegeld.  

Actum Goor den 21 mey 1793. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren Derk Jalink en Gerrit Jan ten Zijthoff in indicio erschenen zij 

Berendina Jolink weduwe van wijlen Jan Roelof Schottelink voor zig en als boedelhoudster van haar 

mans nalatenschap en als wettige voogdesse voor haare minderjaarige kinderen in welke qualiteit uit het 

gerigtelijke consent voor zo verre nodig en dienstig ad hune actum verzogt en geobtineerd heeft; zijnde 

comparante in deesen geadsisteerd met procureur B.J. Knape als momber. En verklaarde deselve ten 

gevolge van daar overgemaakte koop aan den heer J.R. van Lennep en desselfs ehevrouw te Almelo 

woonagtig, in voldoening van een restant capitaal en renten daar en onder anderen ten hunnen behoeve 

gevestigd, nevens de daarop verlopene restante reele middelen te samen ter summa van .. (niet ingevuld) 

in optima juris forma te cedeeren, te transporteren en over te dragen haaren eigendommelijke twee 

stukken bouwland zijnde beide tiendbaar en kennelijk in den Elsener esch gelegen; het eene groot een 

mudde gezaay in den Diependal langs de landen van Zwoferink en het eindens die van Klein Bloemert en 

de andere groot drie schepel genaamd de Veldbraake tusschen de landen van Jan Mensink en Klein 

Bloemert en zulks met derzelver lusten en lasten, regten en geregtigheden. Ontervende alzo comparante 

zig zelve en erfgenaamen daarvan en in tegendeel de kooperen met de hunnen daar wederom aanervende 

bij deesen. Met belofte deeze cessie en opdragt ten allen tijde te zullen caveeren als naa regte verpligt. En 

onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter 

voornoemd deeze neffens proc. B.J. Knape, hiertoe door de comparante als des schrijvens onervaren en 

geen zegel gebruikende mede in indicio versogt en gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 21 mey 1793. 

 



Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren Egbert van Lochem en Gerrit Jan ten Zijthoff in indicio erschenen zijn 

Willem Egberts en Maria Dijkink ehelieden marito tutore. Welke bekenden en verklaarden wegens wel 

opgenomen en deugdelijk op losse obligatie van wijlen ds. B. ten Cate in leven predikant te Markelo 

genegotieerde penningen, welk handschrift hier mede word gedodet, als nu na deelinge onder de 

gezamentlijke erfgenaamen van gemelde ds. ten Cate aan den heer Willem Arnold Beckink predikant te 

Winterswijk in de graafschap Zutphen en mejuffrouw Hendrika Eva ten Cate echtelieden, aan wien 

die obligatie is toegevallen, opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van vier hondert 

caroly guldens ad 20 stuiver het stuk, hersegge f 400. Met belofte dit capitaal jaarlijks en alle jaaren te 

zullen verrenten met drie guldens en vijf stuyvers van ieder hondert, zo nogthans dat de renten binnen vier 

weeken na den verschijnsdag, welke op den 25 july jaarlijks koomt in te vallen, betaald wordende, de 

comparanten met drie ten hondert zullen kunnen en mogen volstaan en zulks tot de effective restitutie en 

aflosse des capitaals toe. Die zal kunnen, mogen en moeten geschieden nadat daartoe van de een of andere 

zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijk de renunciatie zij gedaan geworden. Voor welk 

voorschreven capitaal en daarop te verlopene renten comparanten buiten generaal verband van persoonen, 

gereede en ongereede goederen mits deesen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren 

stellende hun eigendommelijke vrije allodiale erve en goed het Veltjans of Veltmans plaatsjen 

kennelijk onder Markelo boerschap Stokkum onder deesen weledele gerigte tusschen de landen van 

Plasman en de Meyer gelegen. Ten einde de renthefferen, hunne erfgenaamen of regt verkregene daar aan 

bij onverhoopte misbetaling het voorschreven capitaal met de als dan daarop ten agteren zijnde en lopende 

renten ten allen tijde kost en schadeloos zouwden kunnen en mogen verhaalen. Renuncierende 

comparanten overzulks van alle tegenstrijdige exceptien en wel in het bijsonder van die van ongetelden 

gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deese neffens comparanten getekend en 

gezegeld. 

Actum Goor den 8 juny 1793. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren C. ten Zijthoff en Gerrit Jan ten Zijthoff in indicio erschenen zijn Jan 

Krooshoop (Bomans) en vrouw Zwenneken Krooshoop marito tutore. De welke bekenden en 

verklaarden wegens aan hun verstrekte en in klinkende gelde ontfangene penningen aan Jannes 

Groenendal en vrouw Janna Bonkink te Diepenheim woonagtig, deugdelijk schuldig te zijn een 

capitaale summa van een hondert een en negentig guldens, herzegge f 191. Met belofte dit capitaal 

jaarlijks te zullen verrenten met zes guldens waarvan den eersten verschijnsdag zouwde zijn en komen in 

te vallen op den 14 mey des jaars 1794 aanstaande en zoo vervolgens alle jaaren tot de restitutie en aflosse 

toe; die zoude kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een of andere zijde een half jaar voor 

den verschijnsdag behoorlijk opzaage zouw zijn gedaan. Voor welk voorschreven capitaal en daarop te 

lopene renten comparanten buiten generaal verband van persoonen en goederen mits deesen tot een 

speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren stellende hunne eigendommelijk twee mudden 

bouwland den Nijenkamp genaamd kennelijk onder Stokkum oostwaards langs het veld en westwaards 

naast het land van Berend Wennink gelegen. Ten einde de renthefferen, haare erfgenaamen of regt 

verkreegene daar aan bij onverhoopte misbetaling het voorschreven capitaal en daarop te verlopene renten 

ten allen tijde kost en schadeloos zouwden kunnen en mogen verhaalen. Onder renunciatie van alle 

tegenstrijdige exceptien en in het bijsonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse van 

waarheid heb ik verwalter rigter deese neffens den eersten comparant hiertoe mede door zijn vrouw als 

des schrijvens onervaaren in indicio versogt en gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 20 juny 1793. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren Jan Ekema en Jan de Moor in indicio erschenen zijn Derk ter Keurst 

nu Teemker en vrouw Fenneken Teemker marito tutore. Verklarende ten gevolge van gedaene verkoop 

en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ad f 80 in forma regtens te doen cessie, transport en 



overdragt van een stuk lands het Loo stukke genaamd, zijnde tiendbaar en gelegen in den Enter esch 

tussen de landen van Roelof Lukes en Jan Klumpers en dat met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheid, 

aan en ten erflijken profijte van Arend Huiskes en vrouw Maria Schrooten. Ontervende alzo de 

comparanten zig zelven met hunne erfgenamen daarvan en in tegendeel de kooperen met de hunnen daar 

weederom aanervende door deezen. Met belofte deesen erfkoop ten allen tijde te zullen caveeren als nae 

regten verpligt en onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik 

verwalter rigter deese neffens comparanten getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 26 juny 1793. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren Jan Ekema en Jan de Moor in indicio erschenen is Gerrit Pasman als 

volmagtiger van zijn moey Janna Vincent weduwe van wijlen Derk Hogelaar kragt volmagt alhier 

vertoond, van waarde erkent en hierna ten prothocolle geregistreerd. De welke verklaarde ten gevolge van 

gedaene verkoop en ten genoegen ontfangene cooppenningen ad f 160 in forma regtens te cedeeren, te 

transporteeren en over te dragen aan Jan Haar Geerts in Stokkum een stuk lands groot ongeveer een 

mudde gesaay zijnde tienbaar en gelegen agter aan de Bliksteege tusschen de landen van Jan Wevers en 

Smit Jan en dienvolgens gedagte zijne moey en erfgenamen daarvan te onterven en in tegendeel den koper 

met de zijnen daar weder aan te erven door deezen. Met belofte denzelven ten allen tijde te zullen caveren 

en voor alle evictie op en aanspraak als erfcoops regt is en onder renunciatie van alle tegenstrijdige 

exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deeze neffens den comparant getekend en 

gezegeld. 

Actum Goor den 29 juny 1793. 

 

Ik Steven ter Raa wegens Hooger Overigheid verwalter rigter van Diepenheim doe cond en certificeere 

kragt deezs dat voor mij en ceurnoten de welke waaren (zijn zoon) Engbert B. ter Raa en Vrerik 

Breedschee persoonlijk gecompareerd en erscheenen is Janna Vincent weduwe Derk Hogelaar, in 

deezen geadsisteerd met Garrit Battelink als haaren verkooren en van gerigtsweege toegelatenen momboir. 

De welke bekent en verklaard in optima juris forma te constitueren en volmagtig te maaken, zulks 

doende in en mits deezen, haaren neve Garrit Pasman om in naam en weegens haar comparante aan 

het landgerichte van Kedingen ten gevolge van gedaene verkoop en bij haar ten genoegen ontfangene 

volle cooppenningen ad f 160, landcedelijk te cedeeren, transporteeren en over te draagen aan Jan 

Haar Geerts in Stokkum haar eigendommelijke stukke land groot ongeveer een mudde gezaay 

tienbaar geleegen agter de Bliksteege tusschen de landen van Jan Wevers en Smit Jan. Haar comparante 

en erfgenaamen daarvan te onterven en den cooper met de zijnen daar weederom aan te erven, voor evictie 

te caveren en wijders in deezen te doen wat naar costum locaal word vereyst. In oirconde der waarheid 

hebbe ik verwalter rigter voornoemd deeze eigenhandig getekend en gezegeld. 

Actum op de watermole gerigts Diepenheim den 23 mey 1793. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren Derk Jalink en Gerrit Pasman in indicio erschenen zijn Jan Zwierink, 

burgmr Benjamin Sprakel en ehevrouw Berendiena Hendrika Zwierink marito tutore. Verklaarende 

ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangen volle kooppenningen ad f 495 te doen 

landsedelijke cessie, transport en overdragt van ongeveer drie dagwerken hooyland kennelijk in de 

Elsener meeden tusschen de landen van Boesink en den heer D. van der Wijk geleegen en zulks met 

derzelver lusten en lasten, regten en geregtigheden, aan en ten erflijken profijte van Jan Gerritsen 

Sprokkereeff, desselfs huisvrouw en erfgenaamen. Ontervende alzo comparanten zig zelven met hunne 

erfgenamen en in tegendeel de kooperen voormeld met de hunnen daar wederom aanervende en mits 

deezen erfkoop ten allen tijden te zullen caveeren als na regten verpligt en renunciatie van alle strijdige 

exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deeze neffens de comparanten getekend en 

gezegeld. 

Actum Goor den 29 juny 1793. 



 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren G. Hooyerink en J.H. Guykink in indicio erschenen zijn Berend Jan 

Schutert en desselfs huisvrouw Diena Borgers marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedaene 

verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ad vijf honderd guldens, herzegge f 500, te 

doen landcedelijke cessie, transport en overdragt van de halve erfmarkenrigters plaats van Markelo 

met de landerijen, regten en geregtigheden daar aan verknogt en zulks aan en ten erflijken profijte van 

proc. J.B. Auffmorth en ehevrouw Rebecca Gesiena ten Zijthoff. Dezelve met hunne erfgenamen dien 

volgens daar aanerven en in tegendeel zig met de hunnen daarvan te onterven in en kragt deezes. Me 

belofte deezen erfkoop ten allen tijde te zullen caveeren als regtens onder reserve echter der losse door 

comparanten verkooperen den tijd van twee jaaren na dato deezes tegens restitutie der volle 

kooppenningen met vier percent jaarlijks, mitsgaders alle opgelopene en daar door als dan te causerene 

kosten bij het doen van verkoop gereserveerd. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deeze 

neffens den eersten comparant hiertoe door zijne huisvrouw voormeld in indicio speciaal mede 

gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 29 juny 1793. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren C. Hulsken en Jan Hoestink in indicio erschenen zijn Jan Dijk 

(Grootulen) en desselfs huisvrouw Megteld Dijk marito tutore. De welke verklaarden wegens aan hun 

verstrekte en in klinkenden gelde ontfangene penningen aan Wolter Olthoff en desselfs huisvrouw 

Maria Eggink in Epse woonende, deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van een hondert 

guldens, hersegge f 100. Met belofte dit capitaal jaarlijks te zullen verrenten met drie guldens, waarvan 

den eersten verschijnsdag zouw koomen in te vallen op Jacoby des jaars 1794 aanstaande en zoo voortaan 

alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe. Die zouw kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de 

een of andere zijde een quart jaar voor den verschijnsdag behoorlijke opzaage zouw zijn gedaan. Voor 

welk voorschreven capitaal en daarop te lopene renten comparanten buiten generaal verband van hunne 

persoonen en goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren 

stellende hun eigendommelijke plaatsjen Dijkjans genaamd met zijn hooge en laage landerijen 

kennelijk in het Markelerbroek onder dit wel edele gerigte gelegen. Ten einde de renthefferen en derselver 

erfgenaamen of regt verkregene daar aan bij onverhoopte misbetaling van voorschreven capitaal met de 

daarop te verlopene renten ten allen tijde kost en schadeloos zouwden kunnen en mogen verhaalen. Onder 

renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en in het bijsonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In 

waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deeze neffens comparanten getekend, gehandmerkt en 

gezegeld. 

Actum Goor den 24 july 1793. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren proc. Wilhelm Hulsken en Berend Reurslag in indicio erschenen zijn 

Jan Harmen Snell als volmagtiger van zijn broeder en koopman Derk Hendrik Snell te Deventer. 

Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontvangene waarde der kooppenningen 

sig bedragende in capitaal een hondert guldens te doen landsedelijke cessie, transport en overdragt van 

ongeveer een half mudde lands in het Nije land kennelijk onder Beusbergen tusschen de landen van 

Berend Schottink en de wed. Gorkink gelegen. En zulks aan en ten erflijken profijte van Jan Heylersig 

en vrouw Jenneken Kerkemeyer met alle zijne lusten en lasten, regten en geregtigheden. Ontervende 

alzo comparanten gemeld daarvan zijnen broeder en erfgenamen kragt volmagt hier agter ten prothocolle 

geregisteerd, en in tegendeel de kooperen met de hunnen daar weederom aanervende door deezen. Met 

belofte deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveren als nae regten verpligt. Onder 

renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deeze 

neffens comparant in zijne gezegde qualiteit getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 13 sept. 1793. 



 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren proc. Wilhelm Hulsken en Jan Harmen Snell in indicio erscheenen zijn 

Jan Heilersig en vrouw Jenneken Kerkemeyer marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedaane 

verkoop en ten genoegen ontvange volle kooppenningen ter summa van f 95 in forma regtens te doen 

landcedelijke cessie, transport en overdragt van het op heden door den koopman Jan Harmen Snell als 

volmagtiger van zijn broeder en koopman Derk Hendrik Snel te Deventer teste prothocolle, geceerde half 

mudde lands in het Nije land kennelijk onder Beusbergen tusschen de landen van Berend Schottink en 

de wed. Gorkink gelegen. En zulks met dezelven lusten en lasten, regten en geregtigheden als waar meede 

comparanten hetzelve hebben geacquireerd. Ontervende dan alzoo comparanten zig zelven met hunne 

erfgenamen daarvan en in tegendeel den kooperen Berend Reurslag en vrouw Aaltjen Leusman met de 

hunnen daar weder aanervende door deesen. Met belofte deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten 

allen tijde te zullen caveren als nae regten verpligt. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. 

S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deeze neffens den eersten comparant hiertoe meede 

door zijn vrouw in indicio versogt en gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 13 sept. 1793. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren proc. Wilhelm Hulsken en Jan Harmen Snell in indicio erschenen zijn 

Berend Reurslag en Aaltjen Leusman ehelieden marito tutore. De welke bekenden en verklaarden 

weegens aan hun verstrekte en in klinkenden gelde ontfangene penningen aan de gebroederen Gerrit 

Hendrik en Berend Hoestink deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van zes hondert 

guldens, herzegge f 600. Met belofte dit capitaal te zullen verrenten met twintig gulden, dog binnen zes 

maanden na den verschijnsdag betalende, die op den 26 aug. 1794 voor het eerst zouw koomen in te vallen 

en also jaarlijks tot de restitutie en aflosse toe, waartoe de opzaage wederzijds een half jaar te vooren 

wierd gereserveerd, continueeren, als dan agtien guldens jaarlijks. Voor welk voorschreven capitaal en op 

te lopene renten comparanten wijders buiten generaal verband van persoonen en goederen mits deezen, tot 

een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren stellende, hunne nabenoemde 

eygendommelijke perceelen vaste goederen als: 1. huis en hoff binnen Markelo geleegen, 2. een stuk 

land groot ongeveer drie schepel aan de Boomsteege tusschen de landen van Hendrikus Gorkink geleegen, 

3. een stukjen ongeveer twee schepel in den Kerkdijks kamp tusschen de landen van Jan Kosters en Jan 

Wansink, 4. ongeveer een half dagwerk hooyland met den eenen einde aan het hooyland van Gerrit 

Beumers en met den anderen aan de gemeente gelegen, 5. ongeveer twee schepel in het Nije land door 

comparanten van Jan Heilerzig aangekogt en teste prothocolle op heden aan hun gecedeerd en 

overgedragen. Alles ten einde de renthefferen, derselver erfgenamen of regt verkregene daar aan bij 

onverhoopte misbetaling het voorschreven capitaal met die daarop te verlopene renten ten allen tijde kost 

en schadeloos zouden kunnen en moogen verhalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en 

in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deze 

neffens den eersten comparant hiertoe mede door zijn vrouw in indicio verzogt en gequalificeerd, 

getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 13 sept. 1793. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deesen dat voor mij en assessoren Hendrik Jalink en Jan ten Cate Hzn in indicio erschenen zijn Gerrit 

Pierik en Geertruy ten Doeschate ehelieden marito tutore. Verklarende ten gevolge van gedaane 

verkoop en ten genoegen ontfangen volle kooppenningen ter summa van f 600 in de beste forma regtens 

te cederen, transporteren en over te dragen hun eigendommelijke plaatsjen den Kosters Kamp met de 

daarop staande getimmertens, vhee, inboedel des huyses, koorngewassen en geheele bouwerije en 4 

stukken land in den Borgerskamp, te samen groot 2 mudden gezaay. Kopers zijn hun respective ouders en 

schoonouders Welmer Pierik en Hendrina ten Dam (slecht leesbare akte). 

Actum Goor den 21 oct. 1793 



 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren proc. Wilhelm Hulsken en Arnoldus de Lat in indicio erscheenen zijn 

Jannes ten Vorden en Janna Bouwmeesters ehelieden marito tutore. En doende ten gevolge van 

gedaene verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ad f 1100 landsedelijke cessie, 

transport en overdragt van hun eigendommelijke half dagwerk hooyland kennelijk in het 

Elsenerbroek gelegen tusschen die van Meyers en Derk ten Hekhuis, waarvan de wederhelft aan Oink in 

Harke is toebehoorende; en zulks met zijn lusten en lasten, regten en geregtigheden, aan en ten erflijken 

profijte van Jan Notteberg, desselfs huisvrouw en erfgenaamen. De welke de comparanten daar waaren 

aanervende door deezen terwijl zij zig met de hunnen daarvan thans verklaarden onterft. Met belofte 

deezen erfkoop, cessie en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als na regten verpligt. En onder 

renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien, alles volgens koopbrieff van den 7 aug. 1793. S.A.L. In 

kennisse van waarheid heb ik verwalter rigter deze neffens comparanten getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 22 nov. 1793. 

 

Op 3 dec. 1793 verkopen Holtenaren Berend Jan Schuitert en vrouw Diena Borgers en Derk Schuitert 

en vrouw Jenneken Keysers hun drie vierde part van het erfmarkenrigterschap van Markelo voor f 

1750 aan J.H. ten .... woonagtig te Deventer (onleesbaar). 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Martinus van der Horst en Jan de Wilde persoonlijk in indicio 

erschenen is Jan Harmen Snell als volmagtiger van zijn broeder Derk Hendrik Snell, luid volmagt 

alhier vertoond en ten prothocolle nr 13 fol 74 bereids geregistreerd. Verklarende hij comparant ten 

gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ter summa van 

negentig guldens aan Teunis Vedders landsedelijk te cederen, te transporteeren en over te dragen een 

stukjen land in zijn bekende bepalinge bij Oings in Markelo onder desen wel edele gerigte gelegen en 

bij aankoper zelfs reets is gebruikt. En zulks met zijn lusten en lasten, hetzij van uitgangen, 

landsschattingen of uit meer gedagten zijn, voorts regten en geregtigheden. Ervende den comparant den 

kooper in dier voegen daar alzo aan terwijl hij thans zijnen broeder kragt voorschreven volmagt daarvan 

verklaarde onterft. Met belofte deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveeren als na 

regten verpligt; onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennis der waarheid heb ik 

verwalter rigter deeze neffens den comparant getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 10 december 1793. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Martinus van der Horst en Jan de Wilde persoonlijk in indicio 

erschenen zij Teunis Vedders zoo als vader en voogd over zijne minderjaarige kinderen, in welke laatste 

qualiteit hem op desselfs verzoek het gerigtelijk consent ad hune actum zo verre nodig toestemd bij 

deesen. En verklaarde hij comparant ten gevolge van gedane verkoop en ten genoegen ontfangene volle 

kooppenningen ad f 297-10 landsedelijk te cedeeren, te transporteeren en over te dragen een hoek 

gaarden land waarin en aan meede gelegen en gecomportendeerd is het stukjen door comparant van Derk 

Hendrik Snel te Deventer aangekogt en teste loc prothocollo op heeden aan hem overgedragen. Zijnde 

deezen hoek grondt nu in alles groot min of meer een half mudde en kennelijk tusschen de landen van Jan 

Oings te Markelo gelegen, met den eenen einde aan de straat en met den anderen einde aan den Dyaconie 

gaarden. En zulks met zijn lusten en lasten, regten en geregtigheden aan en ten erflijken profijte van Jan 

Dijkink, desselfs huisvrouw en erfgenaamen. De welke den comparant daar was aanervende kragt deezes 

terwijl hij zig met de zijnen daarvan thans verklaarde onterft. Met belofte deezen erfkoop, cessie, transport 

en opdragt ten allen tijde te zullen caveren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige 

exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter deezen neffens den comparant getekend 

en gezegeld. 

Actum Goor den 10 december 1793. 



 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Claas Hesselink en Berend Hesselink in indicio erschenen zijn de 

heeren mr. C.H. Westenberg en G. de Wolff in qualiteit als geconstitueerde gevolmagtigden van 

juffrouw Hendrica Eva ten Cate huisvrouw van den heer Willem Arnold Bekkink predikant te 

Winterswijk; voorts van de heeren Gerrit ten Cate koopman te Neede, Tieleman ten Cate en 

desselfs ehevrouw Anna Jacoba Roelvink, dan nog den heer Hendrik Ketjen en Johanna Helena ten 

Cate ehelieden. Te zaamen erfgenaamen van haaren wijlen oom Bernhardus ten Cate in leven 

predicant te Markelo kragt volmagt sub dato den 8 juny des gepasseerden jaar 1793, speciaal mede ter 

deezer acte op comparanten gepasseerd en hier vertoond, gelezen en van waarde erkent en hier nae ten 

prothocolle geregistreerd. Uit kragt van welke comparanten verklaarden verkogt te hebben, zulks doende 

bij deezen, aan Jan Kistemaaker, desselfs huisvrouw Janna Roelvink en derzelver erven woonende te 

Markelo, hunne comparanten principaalen eigendommelijke halve weyde de Bosmaate genaamt 

gelegen onder Markelo bij den huise Keppels in derzelver bekende bepaling met alle derzelver lusten en 

lasten, regt en geregtigheden van dien, zo en in diervoegen die voor de halfscheid bij comparanten 

principaalen oom wijlen ds. Bernhard ten Cate en voor de wederhalfscheid bij kooperen in eygendom tot 

hier aan toe is bezeeten geweest. Verklaarende comparanten van de volle kooppenningen te zijn voldaan 

en betaald. Doende vervolgens comparanten in hunnen vermelde qualiteit in optima juris forma van het 

gementioneerde halve weyde land met regt en geregtigheden van dien, landcedelijke cessie, transport en 

overdragt aan en ten erfelijken profijte en ten behoeve van de kooperen voormeld. Dezelve en hunne 

erfgenaamen mits deezen daar aanervende en daar en tegens hunne principaalen en derzelver erfgenaamen 

daar van ontervende. Met belofte deezen verkoop en overdragt ten allen tijde te zullen staan wagten en 

whaaren voor alle evictie op en aanspraak als na regten. Onder renunciatie van alle hier tegenstrijdige 

exceptien regtens. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deeze neffens den heeren 

comparanten getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 6 febr. 1794. 

 

Copia 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Egbert van Lochem en Arnoldus de Lat persoonlijk erscheenen zijn 

juffrouw Zwanida Gesina Westenberg weduw van wijlen ds. Bernhardus ten Cate in leven 

predikant te Markelo; voorts Henrica Eva ten Cate, Gerrit ten Cate koopman te Neede, Tieleman 

ten Cate en Anna Jacoba Roelvink en dan nog Hendrik Ketjen en Johanna Helena ten Cate 

eheluiden tutoribus maritis. Zijnde de eerste en tweede comparanten bij absentie van haaren eheman 

Willem Arnold Bekkink ten deezen geadsisteerd met voorschreven heer Gerrit ten Cate als regtens. Welke 

bekenden ende verklaarden den sampt en sonders in de beste en bundigste forma regtens te constitueeren 

en te bevolmagtigen, doende zulks in en mits deezen, de heeren mr C.H. Westenberg burgemeester der 

stad Lochum en G. de Wolff adv. fiscaal des schoutampts Lochem, te zamen en een yeder derzelver in het 

bijsonder, om alle hunne comparantes zaaken, zo in als buiten regten, te vertreden en waar te nemen, 

speciaalijk om alles hetgeen den boedel van wijlen eerste comparantes eheman en laastens hunner oom ds 

B. ten Cate is betreffende; als mede met qualiteit der laast genoemdens ouderlijken boedel respectieve in 

naam en voor rekening van comparanten te verrigten over al en waar ter plaatse zulks zal worden 

vereyscht. Comparantens persoonen presenteerden ten dien eynde tegen alle de comparantens debiteuren 

coram omnibus fingulis waar er ook zijn mogten de nodige en middelen en ingangen regtens te 

amplisseren ................ te caveeren ende waar te nemen. Voorts alle de comparanten tot de sententien en 

executien vandien te vervolgen ende ten uitvoer te brengen, sententien te gesinnen ende te haaren naamen 

en van nadelige te appelleeren, penningen te ontvangen, zoo voor de ontvangst te quiteeren en voor alle 

namaaningen te caveeren, ongereede goederen te verkoopen en ter plaatse derzelver ouderlijken boedel te 

schiften, scheiden en deelen, maagscheiden en andere contracten te helpen oprigten ende tekenen; ook 

over alle zaaken daar het de nood vordert en comparanten intresse requeheid te accordeeren ende te 

transigeeren, cautien te gesinnen ende te leisten, voorts generaliter of specialiter alles verder en meeder te 



doen, te verrigten ende te laaten geschieden wat der zaake nooddruft zullen koomen te vereisschen ende 

comparanten samen of anders present zijnde zouden kunnen, moogen of moeten doen en al haare het 

schoon dat tot het een of andere aan nader of meer ampiler qualificatie wierde vereyscht. Zo wilden de 

comparanten zo sampt als sonders dezelve bij deezen al mede hebben gegeven en verleend. Alles cum 

presentatie assume et substituerende unum vel plures, belofte van rathihabitie, schadelooshouding en 

verdere clausulen na regten gewoon ende noodzakelijk. Blijvende geconstitueerden echter verpligt van 

hunne verrigtingen verslag en van hunnen ontvangst en uitgaven van penningen te doen, behoorlijke 

rekeninge en te bequa onder verband als regtens. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter 

voornoemd deeze gegeven onder mijn hand en zegel. 

Actum Goor den 8 juny 1793. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Gradus ten Zijthoff en Reinier Navers persoonlijk in indicio erschenen 

zij Hilleken Immink geadsisteerd met Gerrit Jan ten Zijthoff als momboir. Doende ten gevolge van 

gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ad f 88 landsedelijke cessie, transport 

en overdragt van haar eigendommelijke hooyland ongeveer groot een dagwerk kennelijk aan de 

Elssenede in den Harker meeden gelegen en zulks met zijn lusten en lasten, regten en geregtigheden, aan 

en ten erflijken profijte van Harmen Immink. Den welken de comparante met zijne erfgenaamen 

daarvan aanervende door deesen terwijl zij zig met de haare daarvan thans verklaarde onterft. Met belofte 

deesen erfkoop, cessie en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als nae regten verpligt en onder 

renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse van waarheid heb ik verwalter rigter 

deese neffens proc. Wilhelm Hulsken hiertoe door comparante in inducio gequalificeerd, getekend en 

gezegeld. 

Actum Goor den 27 febr. 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Arnold te Rouwenhorst en Arnoldus te Lat persoonlijk in den gerigte 

erschenen zijn Jan Heetkamp nu Mensink en vrouw Hendriena Snellink marito tutore. Doende ten 

gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene kooppenningen of wel de waarde daar over 

bestaande in een vestenisse groot sestig gulden met vijftien guldens daarop verlopene renten op den 7 

october 1747 door den comparantens wijlen voorzaaten Garrit Mensink en Derkjen Mensink ehelieden ten 

profijte van wijlen Henrick Roelevink in het verkogte perceel geconstitueerd, landsedelijken cessie, 

transport en overdragt van hun eygendommelijke vrije allodiaale stukjen gaarden land in zijne bekende 

bepaaling onder Stokkum aan Schottelinks gaarden gelegen en zulks met zijn lusten en lasten, regten en 

geregtigheden, aan en ten erfelijken profijte van Willem Roelevinck, eygenaar hiervan en den erven 

gelibbelleerde vestenisse. Met verklaaring zig zelven en erfgenaamen daarvan te onterven en in tegendeel 

den kooper met de zijnen daar mede aan te erven door deesen. Onder belofte deezen erfkoop, cessie en 

opdragt ten allen tijde te zullen caveeren als nae regten verpligt en renunciatie van alle tegenstrijdige 

exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter deeze neffens proc. Wilhelm Hulsken 

hiertoe door comparante in indicio gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 1 maart 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deeses dat voor mij en ceurnoten Jan Hendrik Bruggink en Antoni Bruggink persoonlijk gecompareerd en 

erschenen sijn Hendrik Lammertink (Ikkink) en Teunisken Lammertink ehelieden tutore marito 

woonagtig te Markelo. Bekennende en verklarende wegens opgenomene en in goeden gangbaren gelde 

ontvangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Aleida Janssen weduwe van wijlen 

secretaris Gerhard te Horst te Rijssen eene capitaele somma van een duisend en vijf hondert caroli 

guldens, ik hersegge f 1500. Welke zij beloven en aannemen jaarlijks en alle jaren te zullen en moeten 

verrenten met drie guldens en twee stuivers van elke hondert guldens en dus met seven en sestig guldens 

en tien stuivers van het geheele voorseide capitael; edog de intresse daarvan heden over een jaar 



verschijnende voor de tweede verschijndag en zo vervolgens van jaar tot jaar betalende, als dan zullen 

kunnen mogen verrenten met vier guldens van ieder hondert guldens en dus met sestig guldens van het 

geheele meergemelde capitael. Voor welk capitael en die daarop te verlopene renten comparanten boven 

en behalven een generaal verband van hunne personen en goederen tot een speciaal hypotheek en 

onderpand hebben gestelt, zulx alnog doende in en mits desen, haar comparanten eigendommelijke 

navolgende vaste goederen 1. haar huis met het geheele regt en verdere geregtigheden, 2. haren gaarden 

bij het huis gelegen, 3. de Bree groot ruim vier mudden lands met de groengrond daarvoor gelegen of die 

nu reeds gebouwd word, 4. den Langenkamp groot twee mudden lands of meerder en grooter, 5. de Halve 

Lammertinks maate bij het Wolvegoor groot vijf dagwerken; zijnde alle dese voornoemde parceelen van 

wijlen Hendrik Lammertink, vader van tweede comparante op den 20 augusti 1763 gerigtelijk gecedeert 

en over gedragen en na dode van deese op haar tweede comparante in eigendom gedevolveert, 6. de Zigte 

maate op Gentevoort bij Jan Visschers groot twee dagwerken, 7. een half mudde lands de Zweeke 

genaamd gelegen bij Papenbos en eindelijk 8. het Haverland tusschen de erven Volkerink en de Bode 

gelegen. Stellende dan nog bovendien tot meerder securiteit van rentheffersche voor het meergemelde 

capitaal en daarop te verlopene renten, haren respectiven swager en broeder Teunis Tibbert bouwman op 

het voorschreven Volkerink als borge der principalen. Welke dese borgtogh bij mede ondertekening en 

zegeling dezes aanneemt ten einde rentheffersche, desselfs erfgenamen of regt verkrijgende na gedane 

behoorlijke opsaege ten wedersijden voorbehouden is mits deselve een half jaar voor de verschijnsdag op 

den 1 mey jaarlijks invallende gedaan worde in cas van misbetaling van capitael of intresse des wegens 

zig zo wel aan de borge ten principaalen kost en schadeloos zal of zullen kunnen en mogen verhaalen. 

Onder wel expresse denuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien regtens en in specie van die van 

onaangetelden gelde. In kennisse der waerheid en om te kunnen strekken naar behoren hebbe ik verwalter 

rigter voornoemd dese getekend en gesegeld gelijk ook de comparanten benevens Teunis Tibbert 

voornoemd als borge ten principaelen dese mede hebben getekend en gesegelt. 

Actum Rijssen den 30 april 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deeses dat voor mij en assessoren Hendrik Hagedoorn en Jan Willem Koedijk in judicio persoonlijk 

gecompareerd en erschenen zijn Jan Harmen ter Steege en Gerrit Nijmeyer in hunne ten prothocollo 

van desen wel edelen gerigte bekenden qualiteit van aangestelde mombaeren over Hendrina en 

Hendrika Meyer minderjarige kinderen van wijlen Jan van den Berg of Meyer en Maria Wolters in 

leven ehelieden. En bekenden zij comparanten in die qualiteit wegens opgenomen genegotieerde en in 

goeden gangbaren gelde ontvangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Aleida Jansen 

weduwe wijlen secretaris Gerhard ter Horst een capitale summa van seven hondert gulden, zegge f 

700. Welke voorschreven zomma door comparanten in dese qualiteit zijn geemploieert tot den 

hypothecatie door eerste comparant en desselfs huisvrouwe Jenneken van den Berg ten behoeve van 

geseide twee minderjarige kinderen op den 26 juny 1793 voor desen wel edelen gerigte gepasseert en ten 

protocolle nr 13 fol 60 geregistreert, manifesteert groot in capitaal agt hondert guldens; dog onder die 

hypothecatie is mede in judicio ten selven dage gecompareerd de tweede comparant Gerrit Nijmeyer in 

dese zijne qualiteit en heeft in het door eerste comparant Jan Harmen ter Steege en vrouw gepasseerde 

hypotheecq van den 26 juny 1793 niet alleen genoegen genomen maar teffens belooft en aangenomen een 

obligatie ter somma van vijf hondert en vijftig guldens tegen drie percent voor de minderjarige Gerrit 

Meyer te zullen passeeren, als zijnde schulden welke eerste comparant Jan Harmen ter Steege als met en 

beneffens Jan Wolters als caverende de voogdije over de minderjarige Gerrit Meyer voornoemt bij de 

rekeningen van den 22 juny 1791 en die van den 2 mey 1793 gesloten door desen wel edele gerigte 

geapprobeert en geratificeert is, schuldig gebleven; als mede een capitale somma van twee hondert en 

vijftig guldens, welke eerste comparant als mede voogd van voorschreven twee minderjarige kinderen zo 

uit de penningen also deselve competerende als voor deselve verschoten voor desselfs eigen rekening 

heeft ontfangen zo als dit daar onder klaar uit het meergemelde hypotheecq van den 26 juny 1793 komt te 

consteren. Dog egter schoon overbodig om alle list en misverstand in het vervolg en verloop van tijden te 

prevenieren verklaeren comparanten mits desen dat voor de somma van vijf hondert en vijftig gulden 



welke Gerrit Meyer uit hoofde der voorschreven hypothecatie competeerden door de tweede comparant 

Gerrit Nijmeyer geen obligatie of handschrift volgens ingegaane conventie onder dat hypotheecq 

ervintelijk is afgegeven waaruit deselve penningen op heden aan eerste comparant en Jan Wolters is 

qualiteit als voogden over hem Gerrit Meyer in klinkenden gelde zijn voldaan en uitgetelt. Welke 

voorschreven capitaele somma ad seven hondert guldens, die comparanten geseider qualiteit bekennen en 

verklaeren van Aleida Janssen weduwe wijlen secretaris ter Horst hier vooren opgenomen te hebben, 

deselve belovende en aannemende jaarlijks te zullen en moeten verrenten met vier percento en dus het 

geheele capitaal met de somma van agt en twintig guldens. Sullende also het eerste jaar rente heden over 

een jaar en dus op den 30 april 1795 aankomende gehouden worden verschenen te zijn en zoo vervolgens 

continueeren van jaar tot jaar tot de dadelijke aflosse en restitutie toe. Die ten allen tijden zal kunnen 

mogen en moeten geschieden wanneer de opsaage die ten wedersijden blijft gereserveerd een half jaer 

voor den verschijndag behoorlijk zal worden gedenuntieert. Voor welke voorschreven genegotieerde 

capitaele summa van seven hondert gulden en die daarop te verlopen renten de comparanten in voorseide 

qualiteit tot een speciaal hypotheecq en onderpand hebben gestelt, zulks doende bij desen, een gerigtelijke 

hypothecatie en schuldbekentenisse door wijlen Jan Jansen Rasschen en Jenneken Gerritsen de Wilde in 

leven ehelieden op den . juny 1754 ten behoeve van Jan van den Boom gepasseerd en ten prothocollo 

deses gerigts nr 2 fo 92 geregistreert, groot in capitaal een duisend drie hondert guldens. Welke 

hypothecatie bij de tweede boedel maagscheid in dato den ... opgesegt en gesloten aan Hendrina Meyer als 

in huwelijk hebbende Jan Wolters is toegedeeld; dog bij deselve maagscheid en ten zelven dage door Jan 

Wolters en Hendrina Meyer eheluiden aan comparantens pupillen is gecedeerd en dus zo door vererf en 

versterf. Voorts daar op gevolgde cessie en voor aangehaalde boedel maagscheid mitsgaders die daarop 

gevolgde approbatie van dit gerigte thans daar van zijn houderen en wettige eigenaren en dan nog 

eindelijk een hypothecatie en gerigtelijke schuldbekentenisse door Aaltjen Rasschen weduwe wijlen 

Hendrik Gerritsen de Wilde, dogter van gemelde wijlen Jan Jansen Rasschen en Fenneken Gerritsen de 

Wilde ten behoeve van comparanten voornoemde pupillen op den 13 april 1791 voor desen wel edele 

gerigte gepasseerd en ten protocolle nr 12 fol 123 en 124 te vinden, groot in capitaal twee hondert en 

vijftig gulden met alle deselve regten en geregtigheden zo als daar van uitgesondert. Met verklaringe dan 

nogthans dat comparanten tot voorschreven alhier verbondene in gevestigde capitalen niet bevoegd nog 

beregtigt zullen wesen, deselve voor en aleer dat dit hypotheecq met alle desselfs agterstedige renten aan 

de rentheffersche in deesen in eene onverdeelde somma zal willen erlegt en gerestitueert, te mogen 

denuntieeren of ontfangen van dat regt expresselijk renuntieerde in en mits desen. Mogende oversulks tot 

verdere securiteit der rentheffersche lijden dat Aaltjen Rasschen weduwe wijlen Hendrik Gerritsen de 

Wilde dit aldus stipulata mani accepteere. Alles ten einde rentheffersche, desselfs erfgenamen of regt 

verkrijgende zig aan de gelibelleerde alhier verbonden hypotecatien in cas van onverhoopte misbetalinge, 

so wegens gelibelleerde capitaal ter summa van seven hondert gulden als die daarop te verlopen renten, 

ten allen tijden kost en schadeloos zal of zullen kunnen en mogen verhalen. Onder renuntiatie van alle 

tegenstrijdige exceptien regtens en in specie die van onaangetelden gelde. Eindelijk verklaren 

comparanten tot meerder securiteit van de rentheffersche in desen dat in val onvermoedelijk iemand op 

dese verbondene hypotecatien mogte komen te procederen en betalen executeuren dat zulken onverhoopte 

gevallen de rentheffersche voor de hypothecatien comparanten pupillen toebehorende zal worden 

geprefereert, verklaart deselve daar voor preferent verklarende in en mits desen. Versoekende 

comparanten dan nog ten aansien van hunne minderjarigen tot het passeren en negotieren deses de 

gerigtelijke approbatie; de welke van gerigtswegen verleend word bij desen om redenen val de 

genegotieerde penningen desen wel edele gerigte bekend zo als in desen verhaald zijn geemployeert. Des 

ten waren oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemd dese eygenhandig getekend en gesegelt en 

hebben comparanten tot tekenen en segelen in judicio gequalificeert proc. Wilhelm Hulsken die deese 

voor en namens haer meede getekend en gesegeld heeft. 

Actum Rijssen den 30 april 1794. 

Hierop erschenen Aatjen Rasschen weduwe wijlen Hendrik Gerritsen de Wilde zoo voor haar zelfs en als 

moeder en legitime voogdesse van haar minderjarige kinderen bij geseide haar wijlen eheman in egte 

verwekt; in desen met Jan de Wilde als mombaer geadsisteert en heeft nadat vorenstaande acte aan haar 



duidelijk en distinctelijk was voorgelesen stipulata mani verklaard dat sij comparante de gerigtelijke 

schuldbekentenissen in dato den . juny 1754 en 13 april 1791, zo aan de minderjarige Hendrina en 

Hendrika Meyer volgens die in voorenstaande acte vermelde maagscheid als nu schuldig is, die capitaalen 

niet te willen aflossen voordat de capitaele somma van seven hondert gulden zo Jan Harmen ter Steege en 

Gerrit Nijmeyer in hunne qualiteit op heden van Aleida Jansen weduwe ter Horst hebben genegotieert en 

waar voor geseide twee schuldbekentenissen zijn verhypothiseert met de renten daarop te verlopen zullen 

zijn erlegt en gerestitueert en dus dit verband te houden en zullen houden van dien effecte kragt en waarde 

als of door haar zelve gepasseert was. Renuntieerende ten dien einde van alle exceptien in regten bekend. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

desen dat voor mij en assessoren Jan de Wilde en Berend Velthuis persoonlijk in judicio erschenen zijn 

Hendrik Kevelham nu Snellink en desselfs huisvrouw Hendrika Oolberink marito tutore. Bekennende 

en verklarende wegens aan hun verstrekte en in klinkenden gelde ontfangen penningen aan hunne 

moeder en schoonmoeder Berendina Kevelham wed. van wijlen Berend Kevelham (Reef) deugdelijk 

schuldig te zijn een capitale somma van f 850, zegge agt hondert en vijftig gulden. Onder belofte dit 

capitaal jaerlijks en alle jaren te zullen verrenten met drie ten hondert waervan het eerste jaer rente zoude 

verschenen zijn op den 20 aug. aanstaande en zo van jaar tot jaar tot de aflosse toe. Waer toe de opsage 

wedersijds een half jaar voor den verschijnsdag zou blijven gereserveert. Voor welke voorschreven 

capitaal en daarop te verlopene renten de comparanten buiten generaal verband van hunne personen en 

goederen mits desen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waeren stellende hunne 

eigendommelijke schoppe en den kamp met het oude kampjen voor en bij den comparantens huis 

staende en gelegen tusschen den kamp en gaarden van Rengerink en te samen groot ongeveer vijf mudde 

lands. Ten einde de rentheffersche, haere erfgenamen of regt verkregene daar aan bij onverhoopte 

misbetaling het voorschr. capitael met de als dan verschenen onbetaalde renten ten allen tijden 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 heb ik verwalter rigter dese neffens den 

eersten comparant hier toe door zijn vrouw mede in judicio versogt en gequalificeert, getekend en 

gesegelt. 

Actum Goor den 3 mey 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

desen dat voor mij en assessoren Martin Rouwenhorst en Roelof Leeftink in judicio erschenen zij den heer 

Henrik Ribbius in pose en de rato caverende voor desselfs absente broeders en zusters, te zamen 

erfgenamen van haar wijlen tante juffrouw Cornelia Ribbius. Doende ten gevolge van door deselve in 

den jaare 1793 gedaane verkoop en op heden bij hem heer comparant ontfangen volle kooppenningen ad 

f 125 in forma juris cessie, transport en overdragt van ongeveer een mudde allodiaal dog tienbaar land 

kennelijk in den Potkamp onder Harke tusschen de landen van Hendrik Meengs en Potman gelegen. En 

zulx met zijn lusten en lasten, regten en geregtigheden aan en ten erffelijken profite van Jannes Potman, 

desselfs huisvrouw en erfgenamen. Met verklaring deese daar aanervende en in tegendeel zij met de zijnen 

daervan te onterven door desen. In belofte deesen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te 

zullen caveren als na regten verpligt. Onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In 

waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter dese neffens den heer comparant getekend en gesegelt. 

Actum Goor den 5 may 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

desen dat voor mij en assessoren Martin Rouwenhorst en Roelof Leeftink in judicio erschenen zij den heer 

Henrik Ribbius in pose en de rato caverende voor desselfs absente broeders en zusters, te zamen 

erfgenamen van haar wijlen tante juffrouw Cornelia Ribbius. Doende ten gevolge van door deselve in 

den jaare 1793 gedaane verkoop en op heden bij hem heer comparant ontfangen volle kooppenningen ad 

f 125 in forma juris cessie, transport en overdragt van ongeveer een mudde lands zijnde allodiaal dog 

tienbaar en kennelijk gelegen in den Potkamp onder Harke tusschen de landen van Hendrik Meengs en 



Potman. En zulx met zijn lusten en lasten, regten en geregtigheden aan en ten erffelijken profite van 

Lammert Daalwijk (Leetink), desselfs huisvrouw en erfgenamen. De welke door den heer comparant aan 

verkoper was aanervende door desen terwijl hij zig met de zijnen daarvan thans verklaart onterft. Met 

belofte deesen erfkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveren als na regten verpligt. Onder 

renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter dese 

neffens den heer comparant getekend en gesegelt. 

Actum Goor den 5 may 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

desen dat voor mij en assessoren Hendrik Leppink en Jan de Moor persoonlijk in judicio erschenen zijn 

Berend Rierink (ter Plegt) en vrouw Hendrika Rierink marito tutore. Verklarende wegens aan hun 

verstrekte en in klinkenden gelde ontfangen penningen deugdelijk schuldig te zijn aan Jan Muesebelt te 

Diepenheim een capitaele zomma van vijf hondert guldens, hersegge f 500. Met belofte dit capitaal 

jaarlijks tot de restitutie en aflosse toe, die wedersijds blijft voorbehouden en zal kunnen en moeten 

geschieden wanneer van de eene of andere zijde daartoe een half jaar voor den jaarlijksen verschijnsdag, 

waervan de eerste zal zijn op 1 mey 1795 behoorlijke aankondiging is gedaan, te zullen verrenten met drie 

guldens ten hondert mits het eene jaar rente uit het andere houdende op poene van 2 stuivers opgelt van 

elken gulden interesse. Voor welk voorschreven capitaal en daarop te verlopene renten de comparanten 

wijders buiten generaal verband van personen en goederen mits desen tot een speciaal hypotheek en 

gerigtelijk onderpand waren stellende hun eygendommelijke plaatsjen Rierink genaamd bestaande in 

huis, gaarden en daar onder gehorende bouw en hooylanden kennelijk in de marke Stokkum deses gerigts 

gelegen. Ten einde de rentheffer, desselfs erfgenamen of regt verkregene zig daar aan ten allen tijde bij 

onvermoedelijke misbetaling zo wegens capitaal als daarop te lopene renten, kost en schadeloos zullen 

kunnen en mogen verhalen. Onder renuntiatie van alle hier tegenstrijdige exceptien in specie van die van 

niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse van waarheid hebbe ik verwalter rigter dese neffens comparanten 

getekend en gesegeld. 

Actum Goor den 5 mey 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

desen dat voor mij en assessoren proc. Wilhelm Hulsken en Jan de Moor persoonlijk in judicio erschenen 

zijn Dries Wilbers op Schrijvers en vrouw Jenneken Rietmans ehelieden marito tutore. De welke 

bekenden en verklaarden wegens aan hen verstrekte en in klinkenden gelde ontfangen penningen aan Jan 

Meyer molenaar te Holten en desselfs huisvrouw Gerridina Hartgerink deugdelijk en opregt 

schuldig te zijn een capitale somma van twee duisend guldens, hersegge f 2000. Met belofte dit capitaal 

te zullen verrenten met drie en een quart gulden ten hondert jaarlijks en waarvan den eersten verschijnsdag 

te zullen invallen op den 23 mey des jaars 1795 aanstaande; voorts zo van jaar tot jaar tot de restitutie en 

aflosse toe. Waartoe de opsage wedersijds aan half jaar voor den jaarlijksen verschijnsdag gereserveerd 

blijft. Voor welk voorschreven capitaal en op te lopene renten de comparanten buiten generaal verband 

van hunne personen en goederen mits desen tot een speciaal hypotheek en gerigtelijk onderpand waren 

stellende 1. hun eygendommelijke huis, schoppe en hof of gaarden, 2. den kamp bij het huis, 3. een 

parceeel hooyland het Meeken genaamd bij Boomans. Alle kennelijk onder den klokkenslag van Markel 

in dit wel edele gerigte gelegen. Ten einde de renthefferen, derselver erfgenamen of regt verkregene daar 

aan bij onverhoopte misbetaling het voorschreven capitaal en daarop te verlopene renten, ten allen tijde 

kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen. Onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien 

in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter dese 

neffens de comparanten getekend, gehandmerkt en gesegeld. 

Actum Goor den 21 mey 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

desen dat voor mij en assessoren Teunis Wannink en Gerrit Jan ten Zijthof in judicio erschenen zijn Jan 

Brinkmans en Jenneken Schepers ehelieden marito tutore. De welke bekenden en verklaarden wegens 



aan hun verstrekte en in klinkenden gelde ontfangen penningen aan Wolter ten Zende in Elsen 

deugdelijk schuldig te zijn een capitaele summa van vier hondert guldens, hersegge f 400, te verrenten 

met drie ten hondert jaarlijks waarvan den eersten verschijnsdag zal komen in te vallen op Jacobi deses 

jaars 1794 aankomende en zo voortaan alle jaren tot de restitutie en aflosse toe, die zouw kunnen mogen 

en moeten geschieden ende dat voor het van de een of andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag 

behoorlijke opsage zou zijn gedaan. Voor welke voorschreven capitaal en op te lopene renten de 

comparanten buiten generaal verband van personen en goederen mits desen tot een speciaal hypotheecq en 

gerigtelijk onderpand waren stellen hun eigendommelijke stuk bouwland het Brinkmans stukke 

genaamd groot ses schepel gesaay en gelegen in den Noord esch langs het land van Volkerink en de 

gemeene weg agter Siggers, mitsgaders het Rietmans stukjen groot een half mudde en mede in den Noord 

esch tusschen het land van Groot Leuvelink en Ovink kennelijk onder Markelo gelegen. Ten einde den 

rentheffer, zijne erfgenamen of regt verkregene zig daar aan ten allen tijde kost en schadeloos zoude 

kunnen en mogen verhalen. Onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien in specie van die van niet 

getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter dese neffens den eersten 

comparant hiertoe door sijn huisvrouw mede in indicio versogt en gequalificeert, getekend en gezegelt. 

Actum Goor den 23 mey 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

desen dat voor mij en assessoren Teunis Wannink en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk in judicio 

erschenen zijn Jan Brinkmans en Jenneken Schepers ehelieden marito tutore. Verklarende te gevolge 

van gedaane verkoop en bij hunne ten genoegen ontvangene volle cooppenningen ad f 500 in de beste 

forma regtens te doen landcedelijke cessie, transport en overdragt van hun eigendommelijke vrije 

allodiaale perceel hooyland het Slag genaamd groot twee dagwerken kennelijk tusschen het hooyland 

en gaardeken van aankooper onder Markelo bij den Absoluit gelegen. En zulks met zijn lusten en lasten, 

regten en geregtigheden, aan en ten erflijken profijte van Jan Hendrik Zwiers (Wannink) en zijne 

erfgenamen. De welke de comparanten daar waaren aanervende terwijl zij in tegendeel zig met de hunnen 

daarvan thans verklaarden onterft in en kragt dezes. Met belofte dezen erfkoop, cessie, transport en 

overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als nae regten verpligt. Onder renunciatie van alle 

tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennis der waarheid heb ik verwalter rigter deeze neffens den eersten 

comparant hiertoe door zijn huisvrouw in indicio verzogt en gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 23 mey 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

desen dat voor mij en assessoren burgmr Hendrik Dikkers en Gerhard ter Horst in indicio erschenen zijn 

Gerrit Willemsen en desselfs huisvrouw Hendrica ten Zenkeldam marito tutore. De welke verklaarden 

wegens opgenomene en wel ontvangene penningen aan burgmr A.J. Stokkers te Rijssen deugdelijk 

schuldig te zijn een capitaale summa van een hondert guldens, herzegge f 100. Onder belofte dit capitaal 

jaarlijks te zullen verrenten met vier guldens, waarvan het eerste jaar en zo vervolgens alle jaaren tot de 

restitutie en aflosse toe die zouden kunnen mogen en moeten geschieden na daartoe van den een of 

anderen zijde een half jaar voor den verschijndag behoorlijke opzaege zouw zijn gedaan. Voor welk 

capitaal en op te lopene renten comparanten buiten generaal verband van persoonen en goederen mits 

deezen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren stellende hunne eigendommelijke 

vrij allodiaale perceelen de Smits maat tusschen het hooyland van de Meyer en Kok Harmen. En een 

stuk land tusschen de landen van Gerrit Jan Bloemers en Wassink boerschap Elsen gerigts Kedingen 

kennelijk gelegen. Ten einde den rentheffer, zijne erfgenamen of regt verkregende daar aan bij 

onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal en op te lopene renten ten allen tijde kost en 

schadeloos zouden kunnen en mogen verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien in 

specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennis van waarheid heb ik verwalter rigter deeze neffens 

den eersten comparant hier toe door zijn huisvrouw in indicio behoorlijk gequalificeerd, getekend en 

gezegeld. 

Actum Rijssen den 28 mey 1794. 



Deeze verzettinge niet afgehaald en Gerrit Willemsen inmiddels overleden zijnde is heden door desselfs 

nagelaten weduwe Hendrika ten Zenkeldam met dit X merk en tegenstaande zegel bekragtigd. 

Goor den 27 sept. 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

desen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan ten Zijthoff en Jan de Moor persoonlijk in indicio erschenen 

zij Gesiena Meerdam weduwe van Berend Kruiders voor haar zelve en als wettige voogdesse haarer 

minderjaarige kinderen geadsisteerd met proc. J.B. Auffmorth als haaren ad hune actum en verkooren en 

toegelaaten momber. Verklaarende wegens opgenomene en bij haar te danke ontfangene penningen aan 

Jakobus Bleken en desselfs huisvrouw Geesken Nottenberg deugdelijk schuldig te zijn een capitaale 

summa van een honderd guldens, herzegge f 100, te verrenten met vier gulden dog een half jaar na den 

verschijnsdag betaalende met drie en een halve gulden jaarlijks; waarvan het eerste jaar zal verschenen 

zijn op heden over een jaar en zoo voortaan alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe. Waartoe de opzaege 

wederzijds een half jaar voor den gewoonen vervaldag gereserveerd blijft. Voor welk capitaal en op te 

lopene renten comparante buiten generaal verband van persoon en goederen mits deezen tot een speciaal 

hypotheecq en gerigtelijk onderpand was stellende haar eygendommelijke plaatsjen de Wildeman met 

het gene Jan Weerman van Denekamp daarbij heeft aangekogt, zoo als hetzelve thans door haar bewoond 

en gecultiveerd word en kennelijk in het carspel Goor deezes gerigts gelegen. Ten einde de renthefferen, 

hunne erfgenamen of regt verkregende zig daar aan bij onverhoopte misbetaaling, zoo wegens capitaal als 

renten, ten allen tijde kost en schadeloos zouwden kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle 

tegenstrijdige exceptien in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik 

verwalter rigter deeze neffens proc. J.B. Auffmorth hiertoe door comparante als des schrijvens onervarend 

en geen zegel gebruikende in indicio verzogt en gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 31 mey 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

desen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan ten Zijthoff en Arnoldus de Lat erschenen zij den heer en mr. 

J.C. Pothoff. Verklarende wegens opgenomene en wel ontfangene penningen aan den heer J. Menger 

burgmr der stad Goor deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van agt hondert guldens, 

herzegge f 800, te verrenten met drie en een halve gulden ten hondert jaarlijks; waartoe den eersten 

verschijnsdag zoude invallen op den 1 febr. 1795 aanstaande en zoo bij continuatie alle jaaren tot restitutie 

en aflosse toe, waartoe de opzaage wedersijds een half jaar voor den jaarlijkschen vervaldag zoude blijven 

gereserveerd. Voor welk capitaal en op te lopene renten hij heer comparant buiten generaal verband van 

persoon en goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand was stellende zijn 

eygendommelijke erve en goed Blankvoort of Crommendam zoo als hetzelve in zijn bekende 

bepalingen onder dit wel edele gerigte in het Elsenerbroek is gelegen. Ten einde den rentheffer, zijne 

erfgenamen of regt verkregene zig daar aan bij onverhoopte wanbetaling wegen voorschreven capitaal en 

renten ten allen tijde zouwden kunnen schadeloos stellen. Onder renuntiatie van alle tegenstrijdige 

exceptien in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter 

deze neffens den heer comparant getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 5 juny 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

desen dat voor mij en assessoren Derk Jalink en Jan de Moor persoonlijk in indicio erscheenen zijn 

Hendrik Stam en Anna Cornelia Spillenaar ehelieden marito tutore. De welke bekenden en verklaarden 

wegens opgenomene en wel ontfange penningen aan hunne respective minderjaarige kinderen en 

stiefkinderen met namen Geertruy Johanna Henrietta Dulleman en Johannes Philippus Dulleman, 

deugdelijk en opregt schuldig te zijn een capitaale summa van ses hondert guldens, herzegge f 600, te 

verrenten met drie en een halve gulden ten hondert, waarvan het eerste jaar rente zouwde verscheenen zijn 

op den eersten mey 1795 eerstkomende en zoo vervolgens alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe, die 

zouwde kunnen en moeten geschieden naadat daartoe van de een of ander zijde een half jaar voor den 



verschijnsdag behoorlijke opzage zouw zijn gedaan. Voor welk voorschreven capitaal en op te lopene 

renten comparanten buiten generaal verband van hunne persoonen en goederen mits deezen tot een 

speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren stellende hun eigendommelijke huis en hoff in 

Markelo gelegen; voorts den Plasmans kamp groot min off meer agt schepel gezaay kennelijk in 

Beusbergen naast het land van Hendriekus Gorkink en den kerkdijk gelegen en dan nog een stuk land in 

den Potkamp groot drie schepel tusschen de landen van de wed. Gorkink en Berend ten Zijthoff onder 

Harke. Ten einde de respectieve voogden Jan Heilerzig en Berend Reurslag de renthefferen zelf of regt 

verkregene daar aan bij onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal en op te lopene renten ten 

allen tijde kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhaalen. Onder renuntiatie van alle tegenstrijdige 

exceptien in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennis der waarheid heb ik verwalter rigter 

deese neffens den eersten comparant hier toe door desselfs huisvrouw in indicio verzogt en 

gequalificeeert, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 9 juny 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren Derk Jalink en Jan de Moor persoonlijk in indicio erschenen zijn Jan 

Heilerzig en Jenneken Kerkemeyers eheluiden marito tutore. Bekennende en verklaarende met consent 

van Berend Reurslag als mede voogd over de minderjaarige Geertruy Johanna Henrietta Dulleman 

en Johannes Philippus Dulleman op intrest te hebben ontvangen en genomen van gemelde pupillen vijf 

hondert guldens capitaal, hersegge f 500, te verrenten met drie en een half percent waarvan het eerste 

jaar zouwde verscheenen zijn op 1 mey des aanstaanden jaars 1795 en zoo alle jaaren voortaan tot de 

effective aflosse toe. Waartoe de opzage wederzijds een half jaar voor den verschijnsdag zouw blijven 

gereserveerd. Voor welk voorschreven capitaal en op te lopene renten comparanten buiten generaal 

verband van persoonen en goederen ter securiteit van opgemelde pupillen tot een speciaal hypotheecq en 

gerigtelijk onderpand waaren stellende hun eigendommelijke stukke land het Smits stukke genaamd 

groot zes schepel tusschen de landen van Jan Klumpers en Teunis Elkink onder Markelo gelegen, 

mitsgaders den Wiemerink kamp groot vier schepel mede onder Markel tusschen de landen van Gerrit Jan 

van Heek en Jan Meenderink kennelijk gelegen. Ten einde de renthefferen, hunne erfgenamen of regt 

verkregenen zig daar aan bij onverhoopte misbetaling ten allen tijde, zo wegens capitaal als renten, zouden 

kunnen schadeloos stellen. Onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien in het bijzonder van die van 

niet getelden gelden. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter deeze neffens den eersten 

comparant hiertoe mede door zijne huisvrouw in indicio verzogt en gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 1 juny 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren Dries Schrijver en Abraham Lodeweges persoonlijk in judicio 

erscheenen zijn Jan Ebbekink en Maria Pongers ehelieden marito tutore. De welke bekenden en 

verklaarden wegens aan hun verstrekte en in klinkenden gelde ontfangene penningen opregt en deugdelijk 

schuldig te zijn aan Jan Harmen Landewers en Jan Stegeman als voogden van de minderjarige Jan 

Hendrik, Aaltjen, Derk Hendrik en Harmanus Rietmans, kinderen van den overledene Derk 

Rijtmans en vrouw Christina Stegemans, een capitaale summa van twaalf hondert guldens, herzegge 

f 1200, te verrenten tegens drie percent jaarlijks waarvan den eersten verschijnsdag zouwde koomen in te 

vallen op den 28 mey 1795 aanstaande en zoo bij continuatie alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe, die 

zouwde kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een of nadere zijde een half jaar voor den 

verschijnsdag behoorlijke opzage zouw zijn gedaan. Voor welk voorschreven capitaal en op te lopene 

renten comparanten buiten generaal verband van hunne persoonen en goederen mits deezen tot speciaal 

hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren stellende hunne eigendommelijke perceelen vaste 

goederen als: 1. het huis door comparanten zelfs wordende bewoond met den hoff beneffens den gaarden 

op den Weeman kamp aan den weg na de pastorijen, 2. ses schepel bouwland de Kampker genaamd tussen 

de landen van Jan Heilerzig en Claas Brinkers, 3. twee dagwerken hooyland gelegen agter Keppels tussen 

de landen van Harmen Loonink. Ten einde de renthefferen, derzelver erfgenamen of regt verkregene zig 



aan een en ander bij onverhoopte wanbetaling ten allen tijde, zo wegens capitaal als renten, kost en 

schadeloos zouwden kunnen en mogen verhaalen. Onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien in 

specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. Ik kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter deese 

neffens den eersten comparant hiertoe door zijne huisvrouw mede behoorlijk gequalificeerd, getekend en 

gezegeld. 

Actum Goor den 27 juny 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren Jan Harmen Landewers en Jan Ebbekink persoonlijk in judicio 

erscheenen zijn Abraham Lodeweges en Maria Reints ehelieden marito tutore. Verklaarende verkogt te 

hebben aan Dries Wilbers op Schrijvers en desselfs huisvrouw Jenneken Rietmans hun 

eigendommelijke perceel hooyland het Haverland genaamd kennelijk onder Markelo tusschen 

Meenderink slag en Pastorijen land gelegen voor een somma van vijf hondert guldens. Welke 

kooppenningen den kooper Dries Wilbers op heden aan hun voldaan heeft invoegen dat hij ten zijnen laste 

verklaarde over te nemen een schuld voor comparanten aan Arend Wevers verschuldigt in capitaal groot 

vier hondert guldens met het lopende jaar en verder daarop te lopene renten en daarbij in contanten heeft 

betaald een hondert guldens. Weshalven den comparanten opgemeld perceel met zijn lusten en lasten, 

regten en geregtigheden, tans waaren cederende en overdragende aan de kooperen Dries Wilbers en 

Jenneken Rietmans voormeld. Met verklaaring dezelve met hunne erfgenaamen daarvan aan te erven en in 

tegendeel zig zelven met de hunnen daarvan te onterven in en door deezen. Met belofte deezen erfkoop, 

cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als regten verpligt onder renuntiatie van 

alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter deeze nefffens den 

eersten comparant hiertoe mede door zijn vrouw in inditio gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 27 juny 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere kragt 

deezes dat voor mij en assessoren proc. J.B. Auffmorth en Jannes Bruggeman persoonlijk in indicio 

erschenen zijn Jan Wolters nu Meyer en Hendrina Meyer ehelieden marito tutore. De welke bekenden 

en verklaarden wegens aan hun verstrekte en wel ontfangene penningen aan Christiaan Frederik Beins 

en desselfs huysvrouw Johanna van Calcar deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van elf 

hondert en vijftig guldens, hersegge f 1150. Onder belofte dit capitaal te zullen verrenten met vier 

gulden ten hondert jaarlijks, zo nogthans dat de renten binnen drie maanden na den verschijnsdag betaald 

wordende rentgeveren met drie en een half percent zouwden kunnen volstaan. Zullende alzo hiervan het 

eerste jaar rente verschenen zijn op 1 mey 1795 aanstaande en zo bij continuatie alle jaaren tot de restitutie 

en aflosse toe. Die zouwde kunnen, mogen en moeten geschieden nadat daartoe van de een of andere zijde 

een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijk opzaage zouw zijn gedaan. Voor welk voorschreven 

capitaal en op te lopene renten comparanten boven generaal verband van persoonen, gereede en ongereede 

goederen, mits deesen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren stellende hun 

eigendommelijke vrij allodiaale erve en goed Meyers genaamd zo als hetzelve kennelijk met zijn ap en 

dependentien in de boerschap Elsen onder dit weledele gerigt is gelegen. Ten einde de renthefferen, 

derselver erfgenaamen of recht verkregene daar aan het voorschreven capitaal met de als dan onbetaalde 

renten bij onverhoopte misbetaaling ten allen tijde kost en schadeloos zouwden kunnen en mogen 

verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien in het bijsonder van die van niet getelden 

gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter deeze neffens den eersten comparant hiertoe 

mede door zijne huisvrouw in indicio behoorlijk gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 19 july 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan van Heek en Claas Brinkers persoonlijk in indicio erschenen 

zijn Jan Dijkmans en desselfs huisvrouw Hermina Alferink marito tutore. Verklarende wederom van 

de ed. Albert Kuyt en desselfs huisvrouw Mechteld Haverkamp op interesse te hebben ontvangen en 



dus aan deselve deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van hondert guldens te verrenten met 

drie en een halve guldens jaarlijks, waarvan de eersten verschijnsdag zouwde zijn op den 16 febr. 1795 en 

zoo bij continuatie alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe, waarvan de opzage wederzijds een half jaar 

voor den verschijnsdag gereserveerd bleef. Voorts daar voor in specie behalven generaal verband van 

hunne persoonen en goederen te verhypothiseeren en ten onderpande te stellen zodaene vijf perseelen 

vaste goederen als zij bij acte van hypothecatie in dato den 16 febr. 1787 ten profijte van renthefferen 

voor f 800 capitaal bereeds voor deezen weledele gerigte verbonden hebben. Ten einde daar aan mede 

deeze hondert guldens cum aturis a more bij onverhoopte misbetaling te kunnen verhaalen en zulks onder 

renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse 

der waarheid heb ik verwalter rigter deeze neffens den eersten comparant hiertoe mede door zijne 

huisvrouw in indicio gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 22 aug. 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan van Heek en Claas Brinkers persoonlijk in indicio erschenen 

zijn Jenneken Rensink weduwe wijlen Jurrian Gorkink geadsisteerd met haaren schoonzoon 

Engelbarth Kuiper als momber; mitsgaders voorts Engelbarth Kuyper en desselfs huisvrouw Getruy 

Gorkink marito tutore. Welke comparanten dan nog te saamen en elk afzonderlijk de rato caveerden voor 

hunnen absenten zoon, zwager en broeder Hendrik Gorkink. En voorts verklaarden in de beste forma 

regtens landsedelijke cessie, transport en overdragt te doen van hun eigendommelijke stukke lands in 

den dorper esch aan den hang van den Kuilenberg zijdswaards het land van Jan Loohuis en het eindens 

het land van de wed. Bolink en en weg gelegen, zijnde groot een half mudde gezaay en tiendbaar onder 

Loink tienden. En zulks met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden, aan en ten erfelijken profijte 

van Gerrit Hoffes op Straaten en desselfs huisvrouw Janna Straaten. De welke comparanten met 

derselver erfgenamen daar waaren aanervende terwijl zij zig met de hunnen daarvan thans verklaarden 

onterft. Met belofte dezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als nae 

regten verpligt. Onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien en alles ingevolge koopbrief den 18 

mey 1786 daarvan opgerigt. Also verklaarden comparanten den daarbij bedongen koopschat ad f 150 bij 

hun ten genoegen te zijn ontvangen en daarvan te quiteeren mits deezen. S.A.L. In waarheids oirconde heb 

ik verwalter rigter deeze neffens Engelbarth Kuiper hiertoe door zijn schoonmoeder en vrouw in indicio 

behoorlijk gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 22 aug. 1794. 

 

153- 154 manco ? 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Teunis Hekkers en Hendrik Zwoferink persoonlijk in indicio erschenen 

zijn Hendrik Overesch of Kappers en vrouw Hendrika Kappers marito tutore. De welke bekenden en 

verklaarden wegens aan hun verstrekte en wel ontvangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn 

aan Mette Bolink weduwe Jan Bijvank twee hondert guldens en aan Jenneken Bolink weduwe 

Gerrit Philipsborg een hondert en vijftig guldens, dus aan beide gezusteren samen drie hondert en 

vijftig guldens. Onder belofte dit capitaal te zullen verrenten met drie ten hondert jaarlijks. Waarvan den 

eersten verschijnsdag zouwde invallen op Martiny dezes jaars1794 aanstaande en zoo vervolgens alle 

jaaren tot de restitutie en aflosse toe. Die zouwde moeten geschieden nadat daartoe van de een of andere 

zijde een half jaar voor den verschijnsdag opzaage zouw zijn gedaan. Voor welk capitaal en op te lopene 

renten comparanten boven generaal verband van persoonen en goederen speciaal waaren verbindende en 

ten gerigte erflijken onderpand stellende alle hunne losse en vaste goederen, zoo vhee, inninge des 

huises, gewassen op den lande en geheele bouwerije als huis en eigendommelijke plaats Kappers genaamd 

bestaande in het daarop thans nieuw getimmerd wordende huis en kamp lands groot min of meer vier 

mudden gezaay in kennelijke bepaling op de Borkelt gelegen. Ten einde de renthefferschen, haare 

erfgenaamen of regt verkregene aan dit alles het voorschreven capitaal met de dan onbetaalde renten bij 



onverhoopte misbetaling kost en schadeloos zouwden kunnen en mogen verhaalen. Onder renunciatie van 

alle tegenstrijdige exceptien in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L In kennis der waarheid heb ik 

verwalter rigter deze neffens den eersten comparant hiertoe door zijn vrouw in indicio behoorlijk 

gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum op den Borkelt den 16 sept. 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren proc. Berend Jan Knape en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk in indicio 

erscheenen is Derk Hanses. Verklaarende wederom opgenomen en in klinkenden gelde ontfangen te 

hebben van Harmen Hoestink en vrouw Geertruid Wannink de summa van twee hondert guldens, 

herzegge f 200. De welke hij comparant belooft alle jaar te zullen verrenten met drie gulden van het 

hondert. Zullende den eersten verschijnsdag vallen op den 11 october des jaars 1795 aanstaande en zoo bij 

continuatie alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe; waartoe de opzage wederzijds een half jaar voor den 

verschijnsdag zouwde gereserveerd blijven. Voor welk capitaal en op te lopene renten den comparant mits 

deezen buiten generaal verband van persoon en goederen tot een speciaal hypotheecq en onderpand was 

stellende zijn eygendommelijke huis en hoff, mitsgaders een stuk land den Steenbelt genaamd bereeds 

bij acte van hypothecatien in dato den 11 december 1784 die in haar volle kragt en waarde blijft ten 

profijte van renthefferen verhypothiseerd en verbonden; voorts een stukjen bouwland groot ongeveer een 

schepel land langs Letinkkamp en Lubbers land. Ten einde de renthefferen, derzelver erfgenaamen of regt 

verkregene daar aan het voorschreven capitaal met de als dan onbetaalde renten bij onverhoopte 

misbetaaling kost en schadeloos zouwden kunnen en mogen verhalen. Onder afstand van alle 

tegenstrijdige exceptien in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik 

verwalter rigter deeze neffens comparant getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 19 sept. 1794. 

 

Copia 

Ik Johan Gerhard Cramerus Rigter van Nijenhuis (Neuenhaus) en Velthuisen (D) doe cond en certificeere 

kragt deezes dat op dato gerigtelijk voor mij verschenen is de heer Frederik Benjamin Baron van der 

Capellen Heer van Rijsselt. De welke verklaarde in beste en bestendigste form regtens te constitueeren 

en volmagtig te maken, zulks doende kragt deses, den heer Cramer Landschrijver van het Twente Rigter 

van Delden om in naam van den heer constituent te verschijnen voor het landgerigte van Kedingen en 

aldaar te doen cessie, transport en overdragt aan J.B. Auffemorth en Aaltjen ten Cate, de weduwe van 

Berend van Calcar van de halve allodiale tiende grof en smaal uit het erve Ikkink in het karspel 

Markelo gerigt van Kedingen kennelijk gelegen en zo aan den Hoog Wel Geboren Heer G.H. Baron van 

Hugenpoth van Aerdt van de allodiale tiende groot en smaal uit het erve Loenk insgelijks in het 

kerspel Markelo gerigt van Kedingen gelegen. Daaromtrent alles te doen en te verrigten wat de constituent 

selfs present zijnde zoude kunnen of mogen doen ofschoon ook specialer volmagt als hier in vermeld is, 

daartoe vereyst wierde. Welke constituent aan den geconstitueerden wel uitdrukkelijk bij deezen wil 

hebben gegeven. Alles met magt van substitutie, belofte van rathihabitie, indemnisatie en verdere 

bedingen in regten gewoon en gebruiklijk. In waarheids oirkonde heb ik deeze volmagt hier over 

uitgevaardigt, eigenhandig getekend en met het gerigts zegel belegt. 

Nijenhuis den 5 julie 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren burgmr J. Menger en proc. Wilhelm Hulsken persoonlijk in indicio 

erschenen is den heer en mr C.F.H. Cramer als volmagtiger van den Heer Frederik Benjamin Baron van 

der Cappellen Heer van Rijsselt luid volmagt den 5 julie 1794 voor den heer J.G.C. Cramerus Rigter 

van Nijenhuis en Velthuisen gepasseerd, ten fine van registratie overgegeven en ten prothocolle van 

transporten deezes gerigts nr 13 fol 159 ervintelijk. De welke verklaarde ten gevolge van door zijn heer 

principaal gedaene verkoop en bij zijn HWGeb ten genoegen ontfangene volle kooppenningen cessie, 

transport en overdragt te doen aan proc. J.B. Auffmorth en Aaltjen ten Cate, de weduwe van Berend 



van Calcar van de halve allodiale tiende grof en smaal uit het erve Ikkink in het kerspel Markelo 

gerigt van Kedingen kennelijk gelegen en derhalven welgemelde zijnen heer principaal met desselfs 

erfgenaamen daarvan te onterven en in tegendeel de kooperen met de hunnen daar wederom aan te erven 

in en mits deezen. Onder belofte deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveeren als nae 

regten verpligt en denuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik 

verwalter rigter deeze neffens den heer comparant getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 23 sept. 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren burgmr J. Menger en proc. Wilhelm Hulsken persoonlijk in indicio 

erschenen is den heer en mr C.F.H. Cramer als volmagtiger van den Heer Frederik Benjamin Baron van 

der Cappellen Heer van Rijsselt luid volmagt den 5 julie 1794 voor den heer J.G.C. Cramerus Rigter 

van Nijenhuis en Velthuisen gepasseerd, ten fine van registratie overgegeven en ten prothocolle van 

transporten deezes gerigts nr 13 fol 159 ervintelijk. De welke verklaarde ten gevolge van door zijn heer 

principaal gedaene verkoop en bij zijn HWGeb ten genoegen ontfangene volle kooppenningen cessie, 

transport en overdragt te doen aan den Hoog Wel Geboren Heer G.H. Baron van Hugenpoth Heer 

van Aerdt van de allodiale tiende grof en smaal uit het erve Loenk in het karspel Markelo gerigt van 

Kedingen gelegen en derhalven zijnen heer principaal daarvan te onterven en in tegendeel de kooperen 

met de hunnen daar wederom aan te erven in en mits deezen. Onder belofte deezen erfkoop, cessie, 

transport en overdragt te zullen caveeren als nae regten verpligt en denuntiatie van alle tegenstrijdige 

exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter deeze neffens den heer comparant 

getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 23 sept. 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan ten Zijthoff en Jan de Moor persoonlijk erscheenen zijn 

Willem Kuipers en Jenneken Klein Leuvelink marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedaene 

verkoop en ten genoegen ontvangen volle kooppenningen ad f 375 landcedelijke cessie, transport en 

overdragt te doen van hunne eygendommelijke twee stukken bouwland een groot zes schepel gezaay en 

een groot vier schepel gezaay beide in den Noord esch gelegen en met tiende bezwaar, het eerste de 

Huurne genaamd tusschen de landen van de erfgenaamen Loos en de Boevink en het tweede Goedkoop 

stukke genaamd naast het land van Berend Schottink en langs de gemeene weg. En zulks met zijn verdere 

lusten en lasten, regten en geregtigheden, aan en ten erflijken profijte van hunnen broeder Hendrik 

Kuiper; den welken comparant met zijne erfgenaamen daar waaren aanervende door deezen terwijl zij in 

tegendeel zig met de hunnen daarvan thans verklaarden onterft. Met belofte deezen erfkoop, cessie, 

transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als nae regten verpligt en onder renunciatie van 

alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deeze neffens 

comparanten getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 26 sept. 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan ten Zijthoff en Jan de Moor persoonlijk in indicio erscheenen 

zij Hendrik Kuipers. De welke verklaarde wegens aan hem verstrekt en in klinkenden gelde ontfangene 

penningen aan de heer Henrik ten Hengel te Deventer woonagtig schuldig te zijn een capitaale summa 

van twee honderd agt en twintig guldens en tien stuivers, hersegge f 228-10. Met belofte dit capitaal 

jaarlijks te zullen verrenten met drie en een half percent. Met belofte binnen zes weeken na elken 

verschijnsdag te zullen betaalen waarvan het eerste jaar zal verschenen zijn op den 1 october 1795 

aanstaande en zo alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe. Die zal kunnen en moeten geschieden nadat 

daartoe van de een of andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijke opzaage zouw sijn 

gedaan. Voor welk voorschreven capitaal en op te loopene renten comparant behalven generaal verband 

van persoon en goederen mits deesen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand was stellende 



zijne eigendommelijke twee stukken lands de Huurne en het Goedkoop stukke genaamd, het eerste 

zes en het tweede vier schepel gezaay, beide kennelijk in den Noord esch onder Markelo gelegen en door 

comparant van zijn broeder en desselfs huisvrouw aangekogt en teste prothocolle op heden aan hem 

gecedeert en overgedragen. Ten einde den rentheffer, zijne erfgenaamen of recht verkregene daar aan bij 

onverhoopte misbetaling het voorschreven capitaal en renten ter zijner tijd kost en schadeloos zouwde 

kunnen verhaalen onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien bijzonder van die van niet getelden 

gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik rigter deese neffens den comparant getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 26 september 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan ten Zijthoff en Jan de Moor persoonlijk in indicio erschenen 

zij Hendrik Kuipers. De welke verklaarde wegens aan hem verstrekte en in klinkenden gelde ontfange 

penningen aan de heer Henrik ten Hengel te Deventer deugdelijk schuldig te zijn een capitaale 

summa van twee hondert agt en twintig guldens en tien stuivers, hersegge f 228-10. Onder belofte dit 

capitaal jaarlijks te zullen verrenten met drie en een half percent en de renten binnen zes weken na elken 

verschijnsdag te zullen betaalen, waarvan het eerste jaar rente zal verschenen zijn op den 1 october 1795 

aanstaande en zoo alle jaaren to de restitutie en aflosse toe; die zouwde moeten geschieden nadat daartoe 

van de een of andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijk opzaege zouw zijn gedaan. 

Voor welk capitaal en op te lopene renten comparant behalven generaal verband van persoon en goederen 

mits deezen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand was stellende zijne eigendommelijke 

twee stukken lands de Huurne en het Goedkoop stukke genaamd, het eerste zes en het tweede vier 

schepel gezaay beide kennelijk in den Noord esch onder Markelo gelegen en door comparant van zijn 

broeder en desselfs huisvrouw aangekogt en teste prothocolle op heden aan hem gecedeert en 

overgedragen. Ten einde den rentheffer, zijne erfgenaamen of regt verkregene daar aan bij onverhoopte 

misbetaling het voorschreven capitaal en renten ten zijnen tijd kost en schadeloos zouwden kunnen 

verhalen. Onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien bijzonder die van niet getelden gelde. S.A.L. 

In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deeze neffens den comparant getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 26 sept. 1794 (deze akte is 2 x vermeld). 

 

Copia 

Wij Burgermeesteren, Schepenen en Raaden der stad Deventer doen kond en certificeeren kragt dezes dat 

voor ons gecompareerd en erscheenen is Bernardus Wentink als gevolmagtigde van Anna Clara Groen 

geadsisteerd met secretaris Putmans. In gevolge volmagt van den 18 july 1794 voor burgermeesteren, 

schepenen en raaden deeser stad vertoond, geleezen, van waarden erkend en geprothocolleerd en bekent in 

optima juris forma te constitueeren en te volmagtigen Jacobus van Kamphuis om namens hem 

comparant cessie, transport en overdragt te doen van eene katerstede de Kemper genaamd en gelegen 

in Elsen, de koopspenningen daarvoor te ontvangen, quitancien te passeeren, voor namaninge te caveeren 

en voorts in gemene en specie al dat gene te doen en te verrigten wat der zaaken noodruft zal komen te 

redresseren en hij comparant in gevolge bovengemelde volmagt zelve present zijnde zouden kunnen en 

moogen en moeten doen. Zo alwaar het dat tot het een en andere eene nadere en speciale volmagt als in 

deezen vermeld mogte worden gerequireerd. Alles des vereyst met magt van eene nadere substitutie, 

belofte van goedkeuring, schadelooshouding en andere clausulen regtens meer, mits de gesubstitueerde 

door de rekening, bewijs en reliqua. S.A.L. En in waarheids oirconde hebben wij deeze met onze stads 

secreet zegel en subscriptie van een onser secretarien doen bekragtigen. 

Binnen Deventer den 18 october 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren proc. J.B. Auffmorth en Christiaan Frederik Beins persoonlijk in indicio 

erschenen zijn Willem Zageman pro se; voorts als erfgenamen van desselfs wijlen huisvrouw 

Johanna Krajenbelt, Jacobus van Kamphuis voor zig en als gesubstitueerde gevolmagtigde van 

Anna Clara Groen, luid volmagt den 19 october 1794 voor burgermeesteren, schepenen en raaden der 



stad Deventer gepasseerd, alhier geexhibeerd en nevens deezen ten prothocolle geregistreerd, Mattheus 

Harrewars voor zig, dan nog metselaar Jan Hendrik Vlugt als uit kragt van acte van qualificatie de dato 

den 20 october 1775 mede ten fine van registratie overgegeven en ten prothocolle ervintelijk en de 

ministralen over de goederen der nog minderjaarige kinderen of kind van wijlen chirurgijn Jan Harrewars. 

Verklaarende alle te zaamen in hunne respective qualiteiten ten gevolge van door den eersten comparant 

voor zig en mede te caveren voor zijn absente huisvrouw gedaane verkoop en op heden bij hun ten 

genoegen ontfangen volle kooppenningen ter somma van f 1160 in de beste forma regtens de doen 

landcedelijke cessie, transport en overdragt van de katerstede Kempers genaamd in de boerschap Elsen 

dezes gerigts kennelijk gelegen, met de daarop staande behuising en getimmerten, hooge en lage 

landerijen, niets daarvan uitgezondert. En zulks met zijne lusten en lasten, regt en geregtigheden, ap en 

dependentien, aan en ten erflijke profijte van den kooper Jan Wolters nu Meyer, desselfs huisvrouw en 

erfgenamen. De welke de comparanten daar waaren aanervende door deezen terwijl zij in tegendeel zig en 

de hunnen daarvan thans verklaarden onterft. Met belofte deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt 

ten allen tijde te zullen caveeren als nae regten verpligt en onder renuntiatie van alle tegenstrijdige 

exceptien. Alles in gevolge koopbrieff den 22 april 1793 daarvan opgerigt. S.A.L. In waarheids oirconde 

heb ik verwalter rigter voornoemd deeze neffens comparanten getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 21 october 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan ten Zijthoff en Arnoldus de Lat persoonlijk in judicio 

erscheenen is Zwier Greven. De welke verklaarden ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen 

ontfangene volle kooppenningen ter summa van zes hondert guldens in de beste forma regtens 

landcedelijke cessie, transport en overdragt te doen van zijn volle aandeel in het plaatsjen Greven in 

Beusbergen bij Markelo met zijn hooge en lage landerijen, huis en schuure, zo en als hij comparant het 

meede met den aankooper in gemeenschap heeft bezeten. En met de lusten en lasten, regten en 

geregtigheden aan en ten erflijken profijte van zijn broeder Jan Greven, desselfs huisvrouw Hendrika 

Alink en erfgenamen. De welke comparant aan hen was aanervende door deezen terwijl in tegendeel hij 

met de zijnen daarvan thans verklaarde onterft. Onder belofte dezen erfkoop, cessie, transport en overdragt 

ten allen tijde te zullen caveeren als na regten verpligt en onder renuntiatie van alle tegenstrijdige 

exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deeze neffens proc. Wilhelm Hulsken 

hiertoe door comparant in indicio gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 25 october 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Harmannus van de Sagekuile en Claas Meerman in judicio erscheenen 

zijn Jannes te Meerman en Hendrika ten Pierik ehelieden marito tutore. Verklaarende wegens restante 

kooppenningen van een koebeest aan haar op heeden geleverde zaay rogge aan Frans Horstink 

molenaar op de Hekersche windemoole te Goor, deugelijk schuldig te zijn een summa van dertig 

guldens, herzegge f 30 en daarvoor buiten verband van persoonen en goederen in generaal speciaal te 

verbinden en ten gerigtelijken onderpande te stellen het roggengewas op den Langenkamp staande en 

onder het erve Meerman gehorende. Ten einde voormelde hunnen crediteuren zig daarvan op Jacoby 

1795 aanstaand zal kunnen betaald maken. Submitteerende zig comparanten bij verweigering van dien de 

parate executie onder verband het indien val daarvoor te zullen gehouden worden als of niet alleen alle 

hunne goederen in generaal maar ook in specie het voorschreven stuk lands roggengewas door de 

gewoone regtsmiddelen landcedelijke verwonnen en executabel verklaard waaren. Onder renuntiatie van 

alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter deeze neffens 

comparanten getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum op het erve Meerdam den 29 nov. 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Jannes Teemker en Marten Kolhoop persoonlijk in judicio erscheenen 



is Gerrit Coenderink. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene volle 

kooppenningen ter somma van drie hondert en vijftig guldens in de beste forma regtens landcedelijke 

cessie, transport en overdragt te doen van zijn eigendommelijke huis met de daarbij omgelegen 

grond, mitsgaders van zes schepel bouwland met de groengrond daarbij in twee perceelen gelegen de 

Oude en Nieuwe grond genaamd, beide bij voorschreven huis kennelijk in het Elsenerbroek gelegen. En 

zulks met derzelver lusten en lasten, regten en geregtigheden, aan en ten erflijken profijte van Hendrik 

Evers en zijn huisvrouw Jenneken Coenderink. De welke comparant met derzelver erfgenaamen aan 

koperen daar was aanervende terwijl hij in tegendeel zig met de zijnen daarvan verklaarde onterft in en 

kragt deezes. Met belofte deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren 

als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde 

heb ik verwalter rigter deeze neffens den comparant getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum op het plaatsjen Coenderink in het Elsenerbroek den 9 december 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Carel ten Zijthoff en Harmannus Weischede persoonlijk in indicio 

erscheenen is Jan Hendrik Bras en desselfs huisvrouw Griete Arentsen marito tutore. Verklaarende 

wegens opgenoomene en bij hun wel ontfangene penningen aan Jan Gerritsen Sprokkereeff en desselfs 

huisvrouw Harmina Scholten opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van zes 

honderd guldens, herzegge f 600. Onder belofte dit capitaal jaarlijks te zullen verrenten met drie ten 

honderd. Zullende daarvan het eerste jaar rente verscheenen zijn op den 1 mey des jaars 1795 aanstaande 

en zo bij continuatie alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe, die zoude kunnen en moeten geschieden 

nadat daartoe van de een of ander zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijke opzaage zouw 

zijn gedaan. Voor welk voorschreven capitaal en op te lopene renten comparanten buiten generaal verband 

van persoonen en goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren 

stellende hun eigendommelijk plaatsjen Arend genaamd bestaande in huis, gaarden en ongeveer drie 

mudde lands bouwland, mitsgaders min of meer een half dagwerk hooyland, alle kennelijk in het 

Elsenerbroek onder deezen gerigte gelegen. Ten einde renthefferen, derzelver erfgenaamen of regt 

verkregen hebbende daar aan bij onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal met alle 

terugstendige onbetaalde renten ter zijner tijd kost en schadeloos zouwden kunnen en mogen verhaalen. 

Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In 

kennisse van waarheid heb ik verwalter rigter deeze neffens comparanten getekend, gehandmerkt en 

gezegeld. 

Actum Goor den 22 jannuary 1795. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren proc. Wilhelm Hulsken en Arnoldus de Lat persoonlijk in indicio 

erscheenen zijn Gerrit Jan ten Zenkeldam en desselfs huisvrouw Johanna Mullers marito tutore. 

Verklaarende wegens aan hun verstrekte en in klinkenden gelde ontfangene penningen aan Jacobus 

Bleeken en Geesken Notteberg ehelieden deugdelijk schuldig te zijn een capitaale somma van 

hondert guldens, herzegge f 100, te verrenten met vier guldens in het jaar, waartoe den eersten 

verschijnsdag zal koomen en te vallen op heden over een jaar en zoo bij continuatie alle jaaren tot de 

restitutie en aflosse toe, die zoude kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een of ander zijde 

een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijke opzage zouwde zijn geschied. Voor welk capitaal en op te 

lopene renten comparanten buiten generaal verband van persoonen en goederen mits deezen tot een 

speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren stellende hun eigendommelijke stuk bouwland 

groot een half mudde gesaay kennelijk bij de Wildeman in het kerspel van Goor tussen de landen van 

de boer Zenkeldam en de Wildeman gelegen. Ten einde de renthefferen, derzelver erfgenaamen of regt 

verkregen hebbende daar aan bij onverhoopte misbetalinge van voorschreven capitaal met de dan 

onbetaalde rente te zijner tijd kost en schadeloos zouwden kunnen en moogen verhaalen. Onder 

renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien in het bijsonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In 

waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deeze neffens de comparanten getekend en gezegeld. 



Actum Goor den 17 febr. 1795. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Harmannus van de Sagekuile en Arnoldus de Lat persoonlijk in indicio 

erschenen zijn Lammert Nijenhuis en vrouw Jenne Morsman marito tutore. Welke bekenden en 

verklaarden wegens opgenomene en wel ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan 

Willem Roelvink in Stokkum een capitaale somma van twee honderd guldens, herzegge f 200. Met 

belofte dit capitaal jaarlijks te zullen verrenten met drie ten honderd waarvan het eerste jaar rente zal 

verscheenen zijn op 1 may 1796 en zo alle jaaren bij continuatie tot de aflosse toe. Die zouwde kunnen en 

moeten geschieden nae een half jaar voor den verschijnsdag van de een of andere zijde gedaene opzage. 

Voor welk capitaal en op te lopene renten comparanten, behalven generaal verband van persoonen en 

goederen mits deezen, tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren stellende: 1. hun 

eigendommelijke Langen gaarden bij het huis groot ruim eem half mudde lands langs de gemeene weg en 

Lonink gaarden gelegen onder Markelo, 2. een gaarden groot vijf schepel lands tusschen den gaarden van 

Heutemans en Lonink mede onder Markelo gelegen. Ten einde den rentheffer, zijne erfgenaamen of regt 

verkregenen daar aan bij onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal met alle dan onbetaalde 

renten ter zijner tijd kost en schadeloos zouwden kunnen en mogen verhalen. Onder afstand van alle 

tegenstrijdige exceptien en in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik 

verwalter rigter deeze neffens eerste comparant hiertoe mede door desselfs huisvrouw in indicio 

gequalificeerd, getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 30 april 1795. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren G. ten Zijthoff en Arnoldus de Lat persoonlijk in indicio erschenen zijn 

Berend Schreurs en desselfs huisvrouw Aaltjen Bazes marito tutore. Verklaarende ten gevolge van 

gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene kooppenningen ter summa f 220, zo in contanten als met 

een handschrift door den kooper ten zijnen laste wegens een restant van f 85 afgegeven, landsedelijke 

cessie, transport en overdragt te doen van hun eigendommelijke plaatsjen Bases kennelijk in boerschap 

Stokkum deses gerigts gelegen en zulks met zijn lusten en lasten, ap en dependentien, regten en 

geregtigheden, aan en ten erflijken profijte van Harmen Megelink, zijne huisvrouw Hendrika Klein 

Brugging en erfgenaamen. De welke de comparanten koperen daar waaren aanervende door dezen terwijl 

zij in tegendeel zig met de hunnen thans daar van verklaarden onterft. Met belofte deezen erfkoop, cessie, 

transport en overdragt te zullen caveeren als regten verpligt onder renunciatie van alle tegenstrijdige 

exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deeze neffens eerste comparant hiertoe 

door zijne huisvrouw mede gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 4 mey 1795. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Jan Baan en Gerrit Effink persoonlijk in indicio erscheenen zijn Jan 

Welmers en Janna Koelers ehelieden marito tutore. De welke bekenden en verklaarden wegens 

opgenoomene en bij haar wel ontfangene penningen deugdelijk schuldig te zijn aan Hendrik Leunk op 

Ziggers te Markelo, een capitale somma van agt hondert gulden, hersegge f 800. Onder belofte dit 

capitaal te zullen verrenten met drie gulden en tien stuivers ten honderd in het jaar en 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 die zijn en blijven zal op den 24 juny jaarlijks en dus op dien 

datum in den aanstaanden jaare 1796 voor het eerst zal invallen en behoorlijk denunciatie zal zijn gedaan. 

Voor welk gezegden capitaal en daarop te verlopene renten comparanten behalven generaal verband van 

persoonen en goederen mits deezen speciaal waaren verbindende en ten onderpand stellende hun 

eigendommelijke halve plaatsjen het Welmers genaamd kennelijk in Harke gelegen; en dan nog drie 

en een half schepel bouwland de Steenbree genaamd mede in Harke voor in den esch tusschen de landen 

van Schuurink en Huiskes gelegen. Ten einde den rentheffer, zijne erfgenaamen of regt verkregen 



hebbende zig daar aan bij onverhoopte misbetaaling, zoo wegens capitaal als renten, ten allen tijde zullen 

kunnen schadeloos stellen. Renuncieerende comparanten overzulks van alle tegenstrijdige exceptien en in 

het bijsonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deeze 

neffens proc. Wilhelm Hulsken hiertoe door de comparanten in indicio behoorlijk gequalificeerd, 

getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 18 juny 1795. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Hendrikus Warmelink en Marten van der Horst persoonlijk in den 

gerigte erscheenen zijn Gerrit Lodeweeges en desselfs huisvrouw Berendina Lubbers marito tutore. 

Verklaarende ten gevolge van op den 24 april 1790 door eerste comparant gedaane verkoop en daar op 

ontfangene volle kooppenningen ad f 350 aan Derk Thijmans en desselfs huisvrouw Anna Geertruid 

Lodeweges landcedelijk te cederen en over te dragen huis en hoff het Bungelers genaamd in 

Beusbergen geleegen, met zijn regt en geregtigheden, lusten en lasten; voorts een stukjen bouwland den 

halven Rosenkamp met zijne uitgangen aan de kerk te Markelo en den huise Weldam, kennelijk gelegen 

tusschen de landen van Hendrikus Gorkink en Berend Reurslag; dan nog een stukjen land in het Nieuwe 

land tussen die van Gerrit Stokkentreeft en Jan Berend Lodeweges. Ontervende also comparanten zig 

zelven met hunne erfgenaamen daarvan en ervende zij in tegendeel de kooperen met de hunnen daar 

wederom aan. Onder belofte deezen koop, cessie, transport en overdragt te zullen caveeren als nae regten 

verpligt en onder renunciatie van alle strijdige exceptien. S.A.L. In waarheid oirconde heb ik everwalter 

rigter deeze neffens den eersten comparant hiertoe door zijne huisvrouw in indicio mede gequalificeerd, 

getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 23 juny 1795. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Hendrikus Warmelink en Marten van der Horst persoonlijk in den 

gerigte erscheenen zijn Derk Tijmans en vrouw Anna Geertruid Lodeweges marito tutore. Verklarende 

ten gevolge van op den 12 october 1793 gedaene verkoop en ten genoegen ontfangene volle 

kooppenningen ad f 400, vrij geld in beste forma regtens te cedeeren en over te dragen hun 

eigendommelijke plaatsjen Bungeler genaamd bestaande in huis, gaarden en dan nog ongeveer drie 

schepel lands in het Nieuwe land. En zulks met dezelve lusten en lasten, regten en geregtigheeden exempt 

den kerkhof die voor ieder half zal blijven als hetzelve plaatsjen met het Nieuwe land door koperen op 

heeden aan verkoperen is overgedraagen aan en ten erflijken profijte van Gerrit Lodeweges en zijn 

huisvrouw Berendina Lubbers. De welke comparanten met derzelver erfgenamen daar weder waaren 

aanervende terwijl zij zig met de hunnen daarvan thans weder verklaarden onterft. Met belofte deezen 

koop, cessie, transport en overdragt te zullen caveeren als na regten verpligt onder renunciatie van alle 

tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deese neffens den eersten 

comparant hiertoe door sijne huisvrouw mede in indicio gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 23 juny 1795. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Hendrikus Warmelink en Marten van der Horst persoonlijk in den 

gerigte erscheenen zijn Gerrit Lodeweges en Berendina Lubbers marito tutore. De welke bekenden en 

verklaarden wegens aan hun verstrekte en bij haar wel ontfangene penningen aan den burgmr Carel ten 

Zijthof en desselfs (tweede) huisvrouw Berendina Schimmel opregt en deugdelijk schuldig te zijn een 

capitale summa van twee hondert en tien guldens, herzegge f 210. Onder belofte dit capitaal jaarlijks te 

zullen verrenten met vier en halve guldens het hondert, egter de renten binnen een maand na den 

verschijnsdag betalende niet hoger dan vier percent zullende betalende. En de vestinge op heden 

geregistreerd en so alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe die zal kunnen of moeten geschieden nadat 

daartoe van de renten deze zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijke opsage is gedaan. Voor 

welk voorschreven capitaal en op te lopene renten comparanten behalven generaal verband van hunne 



persoonen en goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren 

stellende hun eigendommelijke plaatsjen het Bungeler genaamd, bestaande in huis en gaarden en 

ongeveer drie schepel lands in het Nieuwe land, zo als hetzelve ten prothocolle op heeden aan 

comparanten is overgedraagen en kennelijk in Beusbergen in carspel Markelo gelegen. Ten einde de 

renthefferen, derselver erfgenamen of recht verkegene deze bij onverhoopte misbetalinge, zo wegens 

capitaal als renten, ter zijner tijd zouden kunnen schadeloos stellende. Onder renunciatie van alle 

tegenstrijdige exceptien in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik 

verwalter rigter deese neffens den eersten comparant hiertoe door zijne huisvrouw in indicio mede 

gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 23 juny 1795. 

 

Op 10 july 1795 kopen Gerrit Rengerink en vrouw Aaltjen ten Broekhuis de katerstede Brunshorst 

(Draaiom) bestaande in huis, hof, bouw- en hooyland en houtgewassen voor f 1325. Verkopers zijn 

Arent Jan ten Broekhuis en vrouw Janna ten Broekhuis, Jan ten Broekhuis en vrouw Henders 

Klumpers, Gerrit ten Broeke en vrouw Catharina Hesselink, Hendrik Willink en vrouw Geesken 

ten Broeke, Teunis Leemreyze en vrouw Garritjen ten Broeke. Gelegen in de boerschap Stokkum en 

verder gronden in het Geldersche broek westwaards aan het Kagelink slag, noordwaards aan de Deventer 

hooft en oostwaards naast het Stokkink slagken met twee guldens voor verpondinge. (slecht leesbaar). 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren J.H. Dikkers en Antony Bruggink persoonlijk in den gerigte erscheenen 

zijn Jan Harmen ter Steege en Gerrit Nijmeyer als voogden over de minderjaarige Hendrina en 

Hendrika Meyer. Verklaarende ten gevolge van op den 18 april 1795 gedaene publique verkoop en 

vervolgens door hun ontfangen volle kooppenningen ad f 590-15 aan Albert van den Boom en desselfs 

huisvrouw en erfgenaamen, landsedelijke cessie te doen, te cederen en over te dragen hunne pupillen 

eigendommelijke twee dagwerken hooyland de Rietmaate genaamd kennelijk agter het Exo onder 

deezen gerigte gelegen. De kooperen voormeld met alle lusten en lasten, regten en geregtigheden, daar aan 

te erven en in tegendeel hunne pupillen daarvan te onterven door deezen. Met belofte deezen erfkoop, 

cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als na regten verpligt en onder renunciatie 

van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter deeze neffens 

J.H. ter Steege voor zig en namens desselfs mede voogd als des schrijvens onervaaren, getekend en 

gezegeld. 

Actum Rijssen den 15 july 1795. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Jan Bokdam en Willem Goosens persoonlijk in indicio erscheenen zijn 

Derk Schuitert en Jenneken Keyzers (uit Holten) ehelieden marito tutore. Verklaarden ten gevolge van 

op den 4 november 1793 gedaene verkoop en bij hun ten genoegen ontfangene restante kooppenningen 

ad f 210 in forma juris cessie, transport en overdragt te doen van het geregte vierde gedeelte van de 

erfmarkenrigters plaats van Markelo met desselfs hooylanden, emolumenten, inkomsten, tractementen; 

voorts regten en geregtigheden, ap en dependentien daar aan verknogt, zoo invoegen als comparant dit 

gedeelte uit den boedel van wijlen Jan Willem Schuitert hebben aangekogt. En zulks aan en ten 

erflijken profijte van den koopman Jan Albertus van Tongeren te Deventer, desselfs huisvrouw en 

erfgenaamen. De welke de comparant daarvan waaren aanervende door deezen terwijl zij in tegendeel zig 

met de hunnen daarvan thans verklaarden onterft. Met belofte deezen erfkoop, cessie, transport en 

overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als naa regten verpligt en onder renunciatie van alle 

tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deeze neffens proc. Wilhelm 

Hulsken hiertoe door comparant in indicio behoorlijk gequalificeerd, getekent en gezegeld. 

Actum Rijssen den 15 july 1795. 

 

Ik Johan Gerhard Cramerus Rigter van Nijenhuis en Veldhuisen doe cond en certificere bij deezen dat op 



dato deeses persoonlijk gecompareerd en erscheenen zij de Hoog Wel Geboren Gestrenge Heer 

Frederik Benjamin Baron van der Capellen Heer van Rijsselt. De welke bekende en verklaarde in de 

beste en bestendigste forma regtens te constitueeren en volmagtig te maaken, zulx doende kragt deezes, 

den heer meester Jan Willem Tichler om na ontfangst der cooppenningen cessie, transport en overdragt 

namens heer constituant te doen aan Berend ten Zijthoff van de Mensink tiende te Markelo grof en 

smal en aan Jan Hendrik Slaghekke van de zoogenaamden halve tiende uit den Grimberg, zijnde de halve 

tiende het Brinkhuis en ten Ese in den Grimberg met nog een vijfde part in de andere halffscheid dier 

tiende grof en smal. Ook doende evictie en namaning, te caveeren als na regtens, voorts omtrend een en 

ander alles te doen en te verrigten wat heer constituant zelfs present zijnde zoude kunnen of moogen doen, 

schoon ook nader en speciaalen volmagt als in deezen vermelt staat, vereist wierde. Welke den heer 

constituent aan den heer geconstitueerde wel uitdrukkelijk bij deezen wel hebben gegeven en wel zulks als 

met kragt van substitutie, belofte van goedkeuring, schadelooshouding in regten gewoon en gebruiklijk. In 

kennis der waarheid is deeze volmagt hier over uitgevaardigt door mij den rigter getekend en met het 

gerigts zegel bekragtigt. 

Veldhuizen den 1 july 1794. 

 

Ik meester Johan Jacob Schmauss verwalter scholtus van Colmschate doe cond en certificeere kragt dezes 

dat voor mij en keurnoten de welke waaren G. Busscher en G. Karsenbergh persoonlijk gecompareerd en 

erscheenen is meester Jan Willem Tichler in qualiteit als gevolmagtigde van den Hoog Wel Geboren 

Gestrengen Heer van Rijsselt luid volmagt voor Johan Gerhard Cramerus Rigter van Nijenhuis en 

Velthuisen den 1 july 1794 voor comparant gepasseerd, alhier vertoond, de magt van substitutie in 

houdende. De welke in gemelde qualiteit bekenden en verklaarde in de beste en bestendigste forma 

regtens te substitueeren de proc. Joan Berend Auffmorth om namens comparants heer principaal voormeld 

in optima juris forma te doen cessie, transport en overdragt aan Berend ten Zijthoff van den Mensink 

tiende te Markelo grof en smal en aan Jan Hendrik Slaghekke van de zogenaamde halve tiende uit 

Brinkhuis en ten Ese in den Grimberg; met nog een vijfde part in de andere halfscheid dier tiende grof en 

smal. Als zijnde de kooppenningen van beide koopers ten genoegen ontfangen; voorts om namens 

comparants heer principaal voormeld voor de evictie en namaninge te caveeren als na regtens en omtrend 

een en ander alles te doen en te verrigten wat comparants heer principaal voormeld zelfs present zijnde, 

zoude kunnen of moogen doen, schoon ook nader en specialer volmagt als in deezen vermeld staat, 

vereischt wierde. Welke de comparant in naame van zijn heer principaal vermeld aan den gesubstitueerden 

wel uitdrukkelijk bij deezen wel hebben gegeven. Met belofte van goedkeuringe, schadelooshoudinge en 

verdere bedingen in regten gewoon en gebruiklijk. In kennisse der waarheid heb ik verwalter scholtus 

voornoemd deeze getekend en gezegeld. 

Binnen Deventer op vergun der aarde den 11 october 1794. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren proc. B.J. Knape en Marten van den Horst in indicio erscheenen is proc. 

J.B. Auffmorth als gesubstitueerde bevolmagtigde van Frederik Benjamin van der Capellen tot 

Rijsselt, luid volmagten van den 1 july en 11 october 1794 beide alhier geexhibeerd en nevens deeze te 

prothocolle geregistreerd. Verklaarende ten gevolge van door welgemelde zijn principaal gedaene verkoop 

en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen aan Berend ten Zijthoff te Goor landsedelijke te 

cederen en over te dragen de Mensink tiende grof en smal onder Markelo met zijn regt en geregtigheid. 

Denzelven kooper met zijne erfgenaamen daar aanervende en in tegendeel zijn principaal met de zijnen 

daarvan te onterven en wijders in naam van denzelven voor de evictie en namaning te caveeren als 

regtens. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In waarheid oirconde heb ik verwalter 

rigter deeze neffens den comparant pre. qual. getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 12 aug. 1795. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Gerrit Endeman en G.J. Drosten persoonlijk in den gerigte erscheenen 



is den heer Derk Jan Carel Sebastiaan van Keppel tot Oolde als volmagtiger van deszelfs ouders den 

heer Derk Jan van Keppel en vrouwe Charlotta Clara Elisabeth Dorothea van Hekeren Vrouwe van 

Oolde, luid volmagt alhier vertoond en met het vidimus van heden getekend. Verklaarende in deeze zijne 

qualiteit weegens opgenomene en wel ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan den 

koopman Berend van Calcar te Deventer eene capitaale summa van twaalf honderd guldens, herzegge 

f 1200. Met belofte dit capitaal te zullen verrenten met vier en een halve gulden en jaarlijks, dog den 

interest binnen twee maanden na den verschijnsdag betaalende niet hooger dan vier guldens. Waarvan alzo 

den eersten verschijnsdag zoude koomen in te vallen op heden over een jaar en zoo bij continuatie alle 

jaaren tot de restitutie en aflosse toe. Die in het geheel of een deele zouwde kunnen en moeten geschieden 

nadat daartoe van de een of andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijke opzage zouw 

zijn gedaan die niet anders dan in klinkenden munt en telken reise niet minder dan met vier honderd 

gulden. Voor welk voorschreven capitaal en op te lopene renten den comparant in geseide qualiteit mits 

deezen buiten generaal verband van persoonen en goederen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk 

onderpand was stellende, zijn ouders eigendommelijke plaatsjen de Drosterije genaamd met zijn ap 

en dependentien, in voegen als het zelve in het Markelerbroek onder deezen gerigte is gelegen. Ten einde 

den rentheffer, zijner erfgenaamen of regt verkreegen hebbende daar aan bij onverhoopte misbetaaling het 

voorschreven capitaal met de als dan onbetaalde renten ter zijner tijd kost en schadeloos zouwden kunnen 

en mogen verhaalen; onder renuntiatie van alle tegenstrijdige exceptien in het bijsonder van die van niet 

getelden gelde. S.A.L. In waarheid oirconde heb ik verwalter rigter deeze neffens den heer comparant 

getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 31 aug. 1795. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Jan ter Horst en Hendrik Jalink persoonlijk in indicio erscheenen is Jan 

de Meyer woonagtig te Borne. Verklaarende voor zig en als volmagtiger van zijne huisvrouw Geertruid 

Meyer, luid volmagt op den 18 september 1795 voor het gerigte van Borne debite gepasseerd, alhier 

vertoond, van waarde erkent en met het vidimus betekent, wegens aan hem verstrekte en in klinkenden 

gelde ontfange penningen aan Bernadus Mollink te Almelo, desselfs huisvrouw en erfgenaamen, opregt 

en deugdelijk schuldig te zijn een capitale summa van zeven honderd guldens, herzegge f 700. Onder 

belofte dit capitaal te zullen verrenten met drie en een halve gulden ten honderd jaarlijks. Waarvan het 

eerste jaar interesse zal verscheenen zijn op heden over een jaar en zoo vervolgens alle jaaren tot de 

restitutie en aflosse toe. Die zouwde kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een of andere 

zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijke opzage zouw zijn gedaan. Het welke voorgegaan 

zijnde dit capitaal in groven gangbaren klinkende munt zouw moeten worden erlegd. Verklaarende 

comparant voorts voor opgemelde capitaal en daarop te lopene renten buiten generaal verband van 

persoonen en goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand te stellen hunnen 

eigendommelijke aaandeelen in de erven ter Avest en Wansink beide onder deezen gerigte, het eerste in 

de boerschap Notter en het tweede onder het carspel van Markelo in de boerschap Beusbergen gelegen, 

zo als dezelve van wijlen Helena Meyer hebben aangeerft. Ten einde de renthefferen of regt verkregen 

hebbende daar aan bij onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal met alle dan onbetaalde renten 

ter zijner tijd kost en schadeloos zouwden kunnen en mogen verhaalen. Onder renunciatie van alle 

tegenstrijdige exceptien in het bijzonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb 

ik verwalter rigter deeze neffens comparant getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 19 sept. 1795. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Egbert van Lochem en Marten Oelen persoonlijk in indicio erscheenen 

zijn Gerrit Groothuis en Harmina Kartier ehelieden marito tutore. De welke verklaarden wegens 

opgenomene en in klinkenden gelde ontfangen penningen aan den koopman Hendrik Pierik, desselfs 

huisvrouw en erfgenaamen, deugdelijk en opregt schuldig te zijn een capitaale summa van een duizend 

en vijftig guldens, herzegge f 1050. Onder belofte dit capitaal tegen drie en een quart percent jaarlijks te 



zullen verrenten, waarvan het eerste jaar zal verscheenen zijn heden over een jaar en zo voortaan alle 

jaaren tot de restitutie en aflosse toe. Die zouwde kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een 

of andere zijde een half jaar voor den verschijndag behoorlijke denunciatie zouw zijn gedaan. Voor welk 

voorschreven capitaal en op te lopene renten comparanten boven generaal verband van persoonen en 

goederen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren stellende hun eigendommelijke 

plaatsjen de Haar genaamd met ap en dependentien, regt en geregtigheden, zijnde dat gedeelte van het 

erve Boswinkel het welke door comparanten bewoond, beploegd en beseten word en kennelijk in het 

carspel Goor onder deezen gerigte gelegen is. Ten einde de renthefferen of regt verkregen hebbende daar 

aan bij onverhoopte misbetaalinge het voorschreven capitaal met de dan onbetaalde renten ter zijner tijd 

kost en schadeloos zouwen kunnen en mogen verhalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige 

exceptien in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter 

rigter deeze neffens proc. Wilhelm Hulsken hiertoe door comparanten gequalificeerd, getekend en 

gezegeld. 

Actum Goor den 13 october 1795. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Jan Heilerzig en Hendrik Snellink persoonlijk in indicio erscheenen zijn 

Harmen Broers en Jude Borkent ehelieden marito tutore. De welke bekenden en verklaarden wegens 

opgenoomene en wel ontfangene penningen aan Gradus Baan te Rijssen opregt en deugdelijk schuldig 

te zijn een capitaale summa van drie honderd guldens, herzegge f 300. Met belofte dit capitaal te zullen 

verrenten met vier ten hondert waarvan de eerste vervaldag zouw zijn heden over een jaar en zo alle jaaren 

in vervolg tot de restitutie en aflosse toe, die zouw kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een 

of ander zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijke opzage zouw zijn gedaan. Waarna dit 

capitaal in een klinkenden gangbaare geldspecie zouw moeten worden opgelegd. Voor welk voorschreven 

capitaal en op te lopene renten comparanten buiten generaal verband van persoonen en goederen mits 

deezen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren stellende hun eigendommelijke 

plaatsjen het Wissink plaatsjen genaamd bestaande in huis en annexe gaarden en landerijen met zijn ap 

en dependentien zo als hetzelve kennelijk in den Agterhoek onder Markelo langs Wissink kamp is 

gelegen. Ten einde den rentheffer, zijne erfgenaamen of regt verkregene daar aan bij onverhoopte 

misbetaaling het voorschreven capitaal met alle dan onbetaalde renten ter zijner tijd kost en schadeloos 

zouwde kunnen en mogen verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien in specie van die 

van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter de onderrigter Harmannes 

van de Sagekuile hiertoe door comparanten in indicio verzogt en gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 5 nov. 1795. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Egbert van Loghem en Arnoldus de Lat persoonlijk in den gerigte 

erscheenen is Teunis Broekmans nu Bloemers als erfgenaam ab intestato van zijn wijlen moey 

Jenneken Broekmans weduwe van wijlen Gerrit Greven, als boedelhouder voordragende dat hij 

comparant bij contract van den 4 augustus 1795 met Jan Greven als boedelhouder en bezitter van de 

nalatenschap van gemelde comparants moey Jenneken Broekmans weduwe Gerrit Greven is 

geconverseerd, geaccordeerd en overeen gekoomen dat denzelven zal blijven behouden en erflijk bezitten 

alle perseelen vaste goederen op hem comparant met kragt van voorschreven erfenis gedevolveerd, 

bestaande: 1. in een vierde gedeelte van huis en hoff Greven genaamd, 2. een vierde gedeelte van ruim 

vijff schepel lands het Loostukke, 3. een vierde gedeelte van ruim drie schepel land de Garde, 4. een 

vierde gedeelte van een mudde tiendbaar land den Langenberg, 5. een vierde gedeelte van ongeveer twee 

schepel lands het Alink stukke, 6. een vierde gedeelte van een stuk in het Loo en een vierde van het Ende 

stukke, 7. een vierde gedeelte van twee stukjes hooyland te zaamen groot twee dagwerken, 8. de 

halfscheid van ongeveer tien spind lands in den Koekkoek, 9. de halfscheid van ongeveer zes schepel 

gezaay den Beusenberg en de halfscheid van de Braak vier schepel, 10. de halfscheid van het agste part 

van een hooyland het zogenaamde Apengoor. Alle met derselven lusten en lasten, ap en dependentien, 



regt en geregtigheden tegen betaaling van een zuivere summa ad negen hondert guldens vrij geld. En 

voorts wegens den afstand der bouwerije in geval contract van den 3 juny 1794 pagten, pretensien, 

aandeelen en obligatien of wat ook naam mag hebben aan comparant uit het erve sal komen te betaalen 

een zuivere summa van zes hondert guldens; daar en boven tot desselfs laste komen dan alle de 

doodschulden mitsgaaders het collateriaal door comparant ter zijner tijd van dit versterf verschuldigt. Dat 

gemelde Jan Greven de door comparant bedongen kooppenningen voor een en ander aan hem ten 

genoegen voldaan en betaalt hebbende hij nu van sijnen zijde van opgemelde perseelen vaste goederen 

niet alleen aan denzelven cessie en overdragt is doende met alle lusten en lasten, regten en geregtigheden 

daar aan verknogt, maar ook afstand doet van zijn aandeel in de bouwerije, pagten, pretensien, aandeelen 

en obligatien en alle verdere regt en pretensien hem uit hoofde deezen erffenis geschapen. Ontervende 

also comparant zig zelven en erfgenaamen van dit alle voormelt en in tegendeel Jan Greven, zijne 

huisvrouw en erfgenaamen daar weder aanervende door deezen. Met belofte daar voor ten allen tijde te 

zullen caveeren als regt is en wel onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse 

der waarheid heb ik verwalter rigter deezen neffens den proc. mr J.H. Jalink hiertoe door comparant in 

indicio gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 16 nov. 1795. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat ter instantie van proc. J.B. Auffmorth als bediende van den heer Joan Schimmelpennink 

rustend predicant te Harderwijk, juffer Barbara Sara Cost en de heer en mr Willem Hendrik Cost, 

als met de daarop ten agteren zijnde renten ter summa van f 774-10 bij facuspe erfgenaamen van een 

capitaal groot elf hondert gulden ten presyl van vrouwe Johanna ter Borch weduwe van wijlen den 

heer Gerhard van Suchtelen in leven burgemeester der stad Deventer op den 15 nov. 1736 door 

Gerrit Arendzen (Peters) en Harmken Willems Mensink voor den heer J. van Rechteren judr 

burgemeester en cameraar der stad Deventer en verwalter der praabsdyen, leenen en hofhorige goederen 

van Lebuini kerk aldaar gevestigd in de geregte halfscheid van het hofhorige erve en goed Mensink in 

het carspel Markel buurschap Stokkum gelegen en op den 15 nov. 1794 ten gevolge van daar pandinge, 

opbading en aaneigening uit kragte van op den 12 mey 1794 door mr J.A. van Suchtelen als verwalter der 

praabsdyen verscheenen en hofhorige goederen van Lebuini kerk voormeld en hofhorige mannen verleend 

concent en octrooy verkregen verwin door deezen edele gerigte bij executie is verkogt de gemelde geregte 

halfscheid van het hofhorige erve en goed Mensink voornoemd laats aan de successeuren van wijlen 

Arend Gerritsen die nae doode van desselfs vader Gerrit Arendsen daarin is gesuccedeerd hebbende 

bewoond en dat daarvan kooper is geworden Jan Baan te Markelo voor een somma van f 1600 door den 

welken also de volle kooppenningen voldaan en betaald hebbende als na van gerigtswegen landcedelijke 

cessie, transport en overdragt daarvan het gelibelleerde halve hofhorig erve en goed Mensink invoegen als 

hetzelve door de geexecuteerde eigenaar en voorzaten is bezeten geweest. Denzelven met zijne 

erfgenaamen aldus daar aanervende en in tegendeel de geexecuteerden met de hunnen daarvan ontervende 

kragt deezes; voorbehoudend de losse aan de daartoe beregtigden en alle schuldige pretensien aan het hof 

en leen gerigte van Lebuini. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deese gegeven onder 

mijn hand en zegel. 

Actum Goor den 19 nov. 1795. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren G.J. Troost en proc. Wilhelm Hulsken persoonlijk in indicio erscheenen 

is den burger Jacob Roeters van Lennep voor zig en als gevolmagtigde van desselfs huisvrouw 

juffrouw Catrina Costers luid volmagt alhier geexhibeerd en nevens deezen ten prothocolle 

geregistreerd. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangen volle 

kooppenningen ad f 527-17 van Jan Harmen ter Steege en Gerrit Nijmeyer als voogden over de 

minderjaarige Hendrina en Hendrika Meyer landcedelijk te cederen en over te dragen zodaene zeven 

percelen bouwland als comparant op den 1 april 1794 uit den boedel van Arend Boerendans op 

Vorschesank en vrouw Engele Kwintenberg bij executie heeft aangekogt. De gesegde koopers of wel 



voogden bij deezen aan te erven en in tegendeel zig met de zijnen daarvan te onterven. Met belofte deezen 

erfkoop, 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 heb ik verwalter rigter deeze 

neffens comparant getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 24 november 1795. 

 

De provisionele representanten der stad Almelo certificeeren bij deezen dat voor ons persoonlijk is 

erscheenen de burgeresse Catrina Coster geassisteerd met den burger J.R. van Lennep als haarer 

momber en voogd. De welke verklaarde ten bestendigsten regtens volmagtig te maaken haaren voorzeide 

egtgenoot ten einde in haaren naame en ten harent verkoop en overdragt te doen den sodaene perceelen 

land als aan haar van het erve Vosgezang in Harken gerichts Kedingen in eigendom toebehoord. En 

zulks aan en ten profijte van Gerrit Nijmeyer en Jan Harmen ter Steege uit hoofde als voogden van 

de minderjaarige Hendrina en Hendrika Meyer, de kooppenningen te ontfangen, quitancie te passeeren 

en voor de namaninge te caveeren zo en als na landregten. Alles onder belofte van goedkeuring, 

schadelooshouding en verdere gewone clausulen rechtens. In kennisse der waarheid hebben wij 

representanten voornoemd deze met onser stads zegel gesegeld en door de secretaris ondertekening doen 

bekragtigen. 

Almeloo den 14 nov. 1795 het jaar der Bataafschen vrijheid. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Jan de Moor en Marten Odink persoonlijk in den gerigte erscheenen 

zijn Jan Harmen ter Steege en Gerrit Nijmeyer als bekende voogden over de minderjaarige 

Hendrina en Hendrika Meyer, kinderen van wijlen Jan van den Berg en Maria Wolters in leven 

ehelieden. Voordragende dat zij comparanten in hun qualiteit op den 30 april 1794 van mejuffrouw 

Aleida Janssen weduwe van wijlen secretaris Gerhard ter Horst te Rijssen hebben genegotieerd en 

ontfangen een capitaale summa van zeven hondert guldens tegens vier ten hondert en daarvoor speciaal 

verbonden een hypothecatie van f 1300 door wijlen Jan Jansen Rasschen en Fenneken Gerritsen de Wilde 

ehelieden in de maand juny 1754 ten profijte van Jan van den Boom gepasseerd en vervolgens bij 

successie en erfscheiding op den voornoemden comparantens pupillen overgegeven. Dat comparanten in 

meergemelde qualiteit dit gegeven hypotheecq van f 1300 al tot betaaling der kooppenningen van het 

erve Vorsgezank in Harke zal benodigt zijnde geweest, op heden in gevolge renunciatie van Aaltjen 

Rasschen weduwe van wijlen Hendrik Garritsen de Wilde hebbende terug ontfangen mits deezen; en in 

deselve plaats tot securiteit en met bewilliging van de rentheffersche Aleida Janssen weduwe van 

wijlen den secretaris Gerhard ter Horst voormeld voor het gelibelleerde capitaal van f 700 met die 

daarop te lopene renten ad vier percent tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand zou 

stellende het plaatsjen Vorschezank in Harke met getimmertens en onderhorige gaarden, bouw en 

hooylanden zoals de selve voor meergemelde hunne pupillen gedeeltelijk naderhand van den burger 

J.R. van Lennep te Almelo hebben aangekogt. Ten einde zij rentheffersche, haare erfgenaamen of regt 

verkregene daar aan in plaats van die op den 30 april 1794 in hypotheecq gegeven obligatie het 

voorschreven capitaal van f 700 met alle dan onbetaalde renten ter zijner tijd bij onverhoopte misbetaling 

kost en schadeloos zouwden kunnen en mogen verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige 

exceptien en al nog speciaal die van niet getelden gelde. Voorts onder bepaaling van den eersten 

verschijnsdag op den 30 april en voorbehoud van de restitutie of aflosse na behoorlijke renunciatie van de 

een of andere zijde een half jaar voor deze zal vallen. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter 

rigter deze neffens comparanten getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 24 nov. 1795. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Jan Harmen ter Stege en Gerrit Nijmeyer persoonlijk in den gerigte 

gecompareerd is Aaltjen Rasschen weduwe van Hendrik Gerritsen de Wilde voor haar selfs en als 

moeder en wettige voogdesse over haare nog minderjaarige kinderen, geadsisteerd met Jan de Wilde als 



momber. Verklarende tot aflossinge van twee capitaalen te samen groot f 1550 gl in de jaaren 1754 en 

1791 in de hooylanden onder het erve Rasschen gevestigd en op heeden aan de daarvan bij successie 

eigenaar gewordene Hendrina en Hendrika Meyer of wel derzelver voogden gerestitueerd en erlegd; 

en van Marten Odink nu Kolhoop en desselfs huisvrouw Jenneken Meyer opgenomen en in 

klinkenden gelde ontfangen te hebben een gelijke capitaale summa van vijftien hondert en vijftig 

guldens, herzegge f 1550. Onder belofte dit capitaal jaarlijks te zullen verrenten met drie gulden en vijf 

stuyvers van het hondert, waarvan het eerste jaar rente zal verscheenen zijn op heeden over een jaar en zo 

alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe; daarvan de opzage wederzijds een half jaar voor den 

verschijnsdag reserveert. Voor welk voorschreven capitaal en daarop te lopene renten zij comparante voor 

zig en in qualiteit als gemeld kragt deezes speciaal verbindende en ten gerigtelijken onderpand stellende 

alle haare gerede en ongerede goederen, zo vhee, inninge des huizes en geheele bouwerije als het 

erve en goed Rasschen met zijn getimmerten, hooge en laage bouwlanden, hooy en gaarden landen voor 

invoegen als dit een en ander door comparante en haare kinderen word bezeten; gedeeltelijk reeds aan 

renthefferen voor een capitaal verbonden en gedeeltelijk voor het voormelde gerestitueerde capitaal van f 

1550 van hypothecatie van juny 1754 en april 1791 verbonden geweest. En kennelijk onder deezen gerigte 

is geleegen en door renthefferen en derzelver erfgenamen of regt verkregen hebbende aan het zelven bij 

onverhoopte misbetaling het voorschreven capitaal met alle dan onbetaalde renten ter zijner tijd kost en 

schadeloos kunnen en mogen verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien in specie die 

van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter deeze nevens de 

comparante en haare mombaer getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 24 nov. 1795. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Hendrikus Waanders en Arnoldus de Lat persoonlijk in den gerigte 

erscheenen zijn Jan Gerritsen Sprokkereeff en zijne huisvrouw Harmina Scholten marito tutore. 

Verklarende ten gevolge van gedaene verkoop en ten genoegen ontvangen volle kooppenningen ter 

summa van twee hondert guldens, herzegge f 200 in de beste forma regtens cessie, transport en 

overdragt te doen aan Hendrik Lammertink in het Deldenerbroek en Jan Hendrik Sprokkereeff op 

het Zeldam van zodaene gedeelte van een groenland onder Elsen gelegen met eene zijde aan den 

Schoolendijk en met de andere aan het Wassink slag als daarvan tusschen kooperen en verkooperen is 

afgepaald. Ontervende alzo comparanten zig zelven en hunne erfgenaamen daarvan en in tegendeel de 

kooperen en de hunnen met alle lusten en lasten daar wederom aanervende. Met belofte deezen erfkoop, 

cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als nae regten verpligt en onder renunciatie 

van alle strijdige exceptien. S.A.L. In waarheids kennisse heb ik verwalter rigter deze neffens J.G. 

Sprokkereeff hiertoe door zijne huisvrouw in indicio verzogt en gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 30 dec. 1795. 

 

Actum Goor den 6 febr. 1796. 

Verw. Rigter dr. Wilhelm Jalink, assessoren Arnoldus de Lat en Jan Otten. 

Erscheene Hendrikus Warmelink voordragende dat zijn schoonvader wijlen Adolph Kwak is komen 

te overlijden en hij daar door met bewilliging van de gemeente is aangesteld tot collecteur van de 

personele en reele middelen van de boerschap Harke; aan de welke hij alle verpligt is agtervolgens 

collatoren van den lande voor evengemelde ontfangst borge te stellen. Ten welken einde zig alhier 

stellende de personen Jan Heilerzig en Abraham Lodeweges. De welke vaardig zijn te zamen en ieder 

afzonderlijk voor opgemeld ontfangst der personeele middelen van Harke en als borge in te laaten 

................... persoonen door deezen gerigte de borgtogt worde afgenoomen en daarvan hier mede 

gecertificeerd. 

Decreet. Hierop erscheenen Jan Heilerzig en Abraham Lodeweges en hebbende voorschreven borgtogt 

stipulatis manibus aangenoomen. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 



deezen dat voor mij en assessoren Egbert van Lochem en Arnoldus de Lat persoonlijk in indicio 

erscheenen is Wolter Slaterus voor zig zelfs en namens de mede erfgenaamen van zijn wijlen 

grootmoeder Christina Geertrui Meiling weduwe van wijlen Johannes Jacobus Slaterus in leven 

predikant te Goor en daar voor de welke de rato caverende. Verklaarde ten opzigte van gedaane verkoop 

en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ter summa van drie hondert guldens vrij geld aan 

Bernardus van Heek, desselfs huisvrouw en erfgenaamen, landcedelijk te cederen en over te dragen de 

zogenaamde halve Haarmans Maate groot ongeveer een en een halve dagwerk kennelijk in de Harker 

meeden tusschen Eertink kampjen en het land van Schimmel en Wessel Oelen gelegen. Ontervende dien 

volgens zig zelven en zijne mede erfgenaamen daarvan en in tegendeel den kooper en de zijnen met alle 

lusten en lasten daar wederom aanervende door deezen. Onder belofte dezen erfkoop, cessie, transport en 

overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige 

exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deeze neffens comparant getekend en 

gezegeld. 

Actum Goor den 23 maart 1796. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren die waaren Gradus Navers en Arnoldus de Lat persoonlijk in den 

gerigte erscheenen is den koopman Jan Stokkentreeff in qualiteit als executeur van den nagelatene 

boedel van wijlen burgemeester Wessel Borreas en ehevrouw Elsken Modders. Verklaarende ten 

gevolge van op den 22 sept. 1795 gedaene verkoop en voorts ten genoegen ontfangene volle 

kooppenningen, waarvan alnog quiteerde mits deezen, landsedelijke cessie, transport en overdragt te doen 

van ongeveer twee schepel lands gezaay kennelijk in het Elsenerbroek bij het plaatsje den Koekkoek 

aan den kooper in eigendom competeerende gelegen. En zulks met zijn lusten en lasten, regten en 

geregtigheden en aan en ten erflijken profijte van den koopman Hendrik Veddelink oud burgemeester 

der stad Enschede. De welken comparant in gezegde qualiteit daar was aanervende mits deesen terwijl 

hij in tegendeel zig met de verdere erfgenaamen daarvan thans verklaarden onterft. Onder belofte deezen 

erfkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveeren als na regten verpligt en renunciatie van alle 

tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter deeze neffens comparant 

getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 21 april 1796. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Arnold Rouwenhorst en Arnoldus de Lat persoonlijk in indicio erscheen 

Albert Mullerink op Mengerink en desselfs huisvrouw Elisabeth Loeremans marito tutore in den 

heerlijkheid Borculo voogdije Neede buurschap Noordijk woonagtig. Doende ten gevolge van gedaene 

verkoop en ten genoegen ontfange volle kooppenningen ter summa van f 625 a 21 stuivers vrij geld in de 

beste forma regtens landsedelijke cessie, transport en overdragt van hunne eygendommelijke allodiale 

weide ongeveer drie dagwerken het Kleine Snij slag genaamd kennelijk onder deezen gerigte aan de 

Stokkumse slagen met het einde aan de Bolksbeek gelegen. En zulks met zijn last van f 1-10 ordinaris 

verpondinge jaarlijks. Voorts met zijn regt en geregtigheid aan en ten erflijken profijte van Barteld 

Hallers, desselfs huisvrouw Johanna Vorkink en erfgenaamen. De welke de comparant daar waaren 

aanervende door deezen, terwijl zij in tegendeel zig met de hunnen daarvan thans verklaarden onterft. Met 

belofte deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als na regten 

verpligt en onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. Alles in gevolge koopbrief van den 28 

december 1795. S.A.L. In kennisse van waarheid heb ik verwalter rigter deeze neffens den eersten 

comparant hiertoe door zijne huisvrouw mede gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 28 april 1796. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan ten Zijthoff en Arnoldus de Lat persoonlijk in indicio 

erschenen zijn Hendrik Hoyerink, Harmen Hoyerink, Cristoffer Mengelink als in huwlijk hebbende 



Anna Geertrui Hoyerink, Jannes Hagen weduwnaar van wijlen Janna Hoyerink, Claas Jabbinga als 

in huwlijk hebbende Diena Hoyerink, Willem Hoyerink, Jan Berend Hoyerink en Wolter 

Krajenbeld namens zijn geweezen absente pupil Anna Hoyerink. Waarvoor alle comparanten gelijk 

mede voor hunne absente huisvrouwen te zaamen en elk afzonderlijk caveerden, doende ten gevolge van 

gedaene verkoop en ten genoegen ontfange volle kooppenningen ter summa vanf 195 gl a 21 stuiver het 

stuk in de beste forma regtens cessie, transport en overdragt van hun eygendommelijke hooyland groot 

een half dagwerk de Jan van Liers maat genaamd, kennelijk in het Elsenerbroek naast de landen van 

Notteberg en de Nottenmaat gelegen. En zulks met zijn lusten en lasten, regten en geregtigheid aan en ten 

erflijken profijte van de gebroederen Jan en Gerrit Letink en derzelver erfgenamen. De welke de 

comparanten daar waaren aanervende door deezen terwijl zij in tegendeel zig met de hunnen daarvan 

thans verklaarden onterft. Met belofte deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te 

zullen caveeren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In 

kennisse van waarheid heb ik verwalter rigter deeze neffens den tweeden comparant Harmen Hoyerink 

hiertoe door alle dezelve gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 9 mey 1796. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan van Heek en Jan Heilerzig persoonlijk in den gerigte 

erschenen zijn Jan Pongers en desselfs huisvrouw Getrui Wissink marito tutore. Verklaarende wegens 

opgenomene en wel ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan Hendrik Roelvink 

en erfgenaamen een capitaale summa van vijf hondert guldens, herzegge f 500. Met belofte dit capitaal 

jaarlijks en alle jaaren te zullen verrenten met drie ten hondert, waarvan het eerste jaar zal verscheenen 

zijn op heden over een jaar en zo alle jaar tot de restitutie en aflosse toe. Die zal kunnen en moeten 

geschieden nadat daartoe van de een of andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijke 

opzage zal zijn gedaan. Voor welk voorschreven capitaal en op te lopene renten comparanten buiten 

generaal verband van persoonen en goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk 

onderpand waaren stellende hun eigendommelijke huis en gaardeken en weideken daarbij gelegen. 

Ten einde de renthefferen of regt verkregene daar aan bij onverhoopte misbetaalinge het voorschreven 

capitaal en renten ten zijner tijd kost en schadeloos zouwden kunnen en mogen verhaalen. Onder 

renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien in specie die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der 

waarheid heb ik deezen neffens Jan Pongers pro se at nomine uxoris (in naam echtgenote) ingevolge door 

dezelve aan hem gegeven qualificatie, getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 11 mey 1796. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Willem Fokkers en Berend Fokkers persoonlijk in den gerigte 

erscheenen zijn Derk Schutte voor zig en namens en de rato caveerende voor zijn absente en door 

indispositie agter gebleeven broeder Willem Schutte, Jan Albers voor zig en als volmagtiger van 

zijne huisvrouw Marrigjen Schutte, kragt volmagt alhier vertoond, van waarde erkent en aan 

comparanten weder uitgelecht, en Wilhelmina Krijgsman onder adsistentie van G.J. Elferink als 

momber. Alle extesthimente mede erfgenaamen van wijlen Jan Harmen Snell. Voorts Cornelia 

Everwennink geadsisteerd met Jan Everwennink en Hendrika Hasselman in der tijd echtelieden, 

Anna Elferink weduwe wijlen Hendrik Wannink geadsisteerd met Jannes Elferink als momber; dan 

nog de gebroeders Gerrit Jan en Jannes Elferink en eindelijk Berendina Everwennink geadsisteerd 

met Bernadus Everwennink als momber. Alle intestato erfgenaamen van wijlen hunne respective moey en 

zuster Hendrika Everwennink weduwe wijlen Jan Harmen Snell en verklaarden deeze acte te zamen en elk 

in het bijzonder te constitueeren en volmagt te maken den burger Gerrit Jan van Heek alhier 

woonagtig. Ten einde om uit naam van comparanten aan de respective kooperen der vaste goederen door 

Jan Harmen Snell en wijlen huisvrouw Hendrika Everwennink beseten geweest en op den 17 aug. 1795 

publicq verkogt, landsedelijke cessie en transport te doen van zodaane perceelen als door dezelve zijn 

aangekogt, de koperen van de betalinge de kooppenningen te innen, op heden bij elk voor zijn geregte 



quota ontfangen te quiteeren, voor alle evictie en namaming te caveeren en wijders en generaal en in 

specie alles te doen wat comparanten ten deezen persoon zouwde hebben te prasteeren. Alles onder 

belofte van rathabitie en indemnisatie. En vermits door bovengemelden geconstitueerden het tweede 

perceel zijnde twee dagwerken hooyland in het Nieuwe land was aangekogt, zo verzogten zij dat daarvan 

door deezen gerigte aan den kooper, zijne huisvrouw en erfgenaamen van gerigtsweegen cessie en 

overdragt mogt gedaan worden en zulks mede onder generaal en speciaal verband als regtens. In kennisse 

van waarheid heb ik verwalter rigter voormeld deeze getekend en gezegeld. 

Binnen Markelo den 11 mey 1796. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Jan Heilerzig en Hendrik Stam persoonlijk in den gerigte erscheenen 

zijn Gerrit Jan van Heek en Wilhelmina Tieberink ehelieden marito tutore. In qualiteit als mede 

erfgenaamen exteste marito van wijlen Jan Harmen Snell, de eerste tevens als gelaste gevolmagtigde, 

zo van desselfs mede erfgenaamen extestamento als van de gezamentlijke erfgenamen ab intestato van 

wijlen Hendrika Everwennink weduwe wijlen Jan Harmen Snell alle in de acte van ratificatie en 

rathabitie, nevens deeze ten prothocolle geregistreerd quo relatio. Doende ten gevolge van gedaane 

verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ad f 340 gl landsedelijke cessie, transport en 

overdragt van huis en gaarden door voornoemde Jan Harmen Snell en vrouw indertijd bewoond en 

beseten geweest, kennelijk te Markelo gelegen en zulks met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheid, aan 

en ten erflijken profijte van Christoffer Hofmeyer, desselfs huisvrouw en erfgenaamen. De welke de 

comparanten pro se en de eerste mede in gezeide zijne qualiteit daar waaren aanervende door deezen, 

terwijl in tegendeel zig met de hunnen daarvan thans verklaarden onterft. Onder belofte deezen erfkoop, 

cessie, transport en overdragt te zullen caveeren als na regten verpligt en renunciatie van alle 

tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemd deeze nevens 

den eersten comparant voor zig hiertoe gemagtigd door zijne huisvrouw en in verdere qualiteit, getekend 

en gezegeld. 

Actum Markelo den 11 mey 1796. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Jan Heilerzig en Hendrik Stam persoonlijk in den gerigte erscheenen 

zijn Gerrit Jan van Heek en Wilhelmina Tieberink ehelieden marito tutore. In qualiteit als mede 

erfgenaamen extestamento van wijlen Jan Harmen Snell, den eersten tevens als gelast en 

gevolmagtigde van desselfs mede erfgenaamen extestamento van de gezamentlijke erfgenaamen ab 

intestato van wijlen Hendrika Everwennink weduwe wijlen Jan Harmen Snell, alle in de acten van 

qualificatie en ratihabitie benevens deeze ten prothocolle geregistreerd en genoemd quo relatio. 

Verklaarende ten gevolge van gedaene verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ad f 

330 in de beste forma regtens te cedeeren en over te dragen den Aanholtskamp ongeveer zes schepel 

lands groot onder Markelo kennelijk gelegen; doende jaarlijks in ordinaris verpondinge 8 stuiver en 

contributie 6 stuiver en zulks met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheid, aan en ten erflijken profijte 

van Jan Lammertink, desselfs huisvrouw en erfgenaamen. De welke de comparanten pro se en den 

eersten mede in gezeide zijne qualiteit daar waaren aanervende door deezen, terwijl in tegendeel zig met 

de hunnen daarvan thans verklaarden onterft. Onder belofte dezen erfkoop, cessie, transport en overdragt 

te zullen caveeren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In 

kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter deeze neffens den eerste comparant voor zig hiertoe 

gemagtigd door zijne huisvrouw en in zijne verdere qualiteit, getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 11 mey 1796. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Jan Heilerzig en Hendrik Stam persoonlijk in den gerigte erscheenen 

zijn Gerrit Jan van Heek en Wilhelmina Tieberink ehelieden marito tutore. In qualiteit als mede 

erfgenaamen extestamento van wijlen Jan Harmen Snell, den eersten tevens als gelast en 



gevolmagtigde van desselfs mede erfgenaamen extestamento van de gezamentlijke erfgenaamen ab 

intestato van wijlen Hendrika Everwennink weduwe wijlen Jan Harmen Snell, alle in de acten van 

qualificatie en ratihabitie benevens deeze ten prothocolle geregistreerd en genoemd quo relatio. 

Verklaarende ten gevolge van gedaene verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ad f 

300 in de beste forma regtens te cedeeren en overdragt te doen van ongeveer vijf schepel lands de 

Vennebree genaamd kennelijk onder Markelo gelegen. Doende jaarlijks in ordinaris verpondinge 11 

stuiver en in contributie 5 stuiver en zulks met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheid, aan en ten 

erflijken profijte van Willem Leeferink op Bolink, desselfs huisvrouw en erfgenaamen. De welke de 

comparanten pro se en den eersten mede in gezeide zijne qualiteit daar waaren aanervende door deezen, 

terwijl in tegendeel zig met de hunnen daarvan thans verklaarden onterft. Onder belofte dezen erfkoop, 

cessie, transport en overdragt te zullen caveeren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle 

tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter deeze neffens den eerste 

comparant voor zig hiertoe gemagtigd door zijne huisvrouw en in zijne verdere qualiteit, getekend en 

gezegeld. 

Actum Markelo den 11 mey 1796. 

  

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Jan Heilerzig en Hendrik Stam persoonlijk in den gerigte erscheenen 

zijn Gerrit Jan van Heek en Wilhelmina Tieberink ehelieden marito tutore. In qualiteit als mede 

erfgenaamen extestamento van wijlen Jan Harmen Snell, den eersten tevens als gelast en 

gevolmagtigde van desselfs mede erfgenaamen extestamento van de gezamentlijke erfgenaamen ab 

intestato van wijlen Hendrika Everwennink weduwe wijlen Jan Harmen Snell, alle in de acten van 

qualificatie en ratihabitie benevens deeze ten prothocolle geregistreerd en genoemd quo relatio. 

Verklaarende ten gevolge van gedaene verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ad f 

200 in de beste forma regtens te cedeeren en overdragt te doen van ongeveer of wel ruim twee schepel 

lands het zogenaamde Lange stukke kennelijk onder Markelo gelegen. Doende jaarlijks in ordinaris 

verpondinge 8 stuiver en in contributie 4 stuiver en zulks met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheid, 

aan en ten erflijken profijte van Willemina Krijgsman en erfgenaamen. De welke de comparanten pro 

se en den eersten mede in gezeide zijne qualiteit daar waaren aanervende door deezen, terwijl in tegendeel 

zig met de hunnen daarvan thans verklaarden onterft. Onder belofte dezen erfkoop, cessie, transport en 

overdragt te zullen caveeren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. 

S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter deeze neffens den eerste comparant voor zig 

hiertoe gemagtigd door zijne huisvrouw en in zijne verdere qualiteit, getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 11 mey 1796. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Jan Heilerzig en Hendrik Stam persoonlijk in den gerigte erscheenen 

zijn Gerrit Jan van Heek en Wilhelmina Tieberink ehelieden marito tutore. In qualiteit als mede 

erfgenaamen extestamento van wijlen Jan Harmen Snell, den eersten tevens als gelast en 

gevolmagtigde van desselfs mede erfgenaamen extestamento van de gezamentlijke erfgenaamen ab 

intestato van wijlen Hendrika Everwennink weduwe wijlen Jan Harmen Snell, alle in de acten van 

qualificatie en ratihabitie benevens deeze ten prothocolle geregistreerd en genoemd quo relatio. 

Verklaarende ten gevolge van gedaene verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ad f 

150 in de beste forma regtens te cedeeren en overdragt te doen van ongeveer vijf schepel zaayland in 

het Nieuwe land aan wijlen J.H. Snel en vrouw toebehoord en kennelijk onder Markelo gelegen. En zulks 

met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheid, aan en ten erflijken profijte van Jan Dijkink, desselfs 

huisvrouw en erfgenaamen. De welke de comparanten pro se en den eersten mede in gezeide zijne 

qualiteit daar waaren aanervende door deezen, terwijl in tegendeel zig met de hunnen daarvan thans 

verklaarden onterft. Onder belofte dezen erfkoop, cessie, transport en overdragt te zullen caveeren als na 

regten verpligt. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb 

ik verwalter rigter deeze neffens den eerste comparant voor zig hiertoe gemagtigd door zijne huisvrouw en 



in zijne verdere qualiteit, getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 11 mey 1796. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat de gezamentlijke erfgenaamen van wijlen Jan Harmen Snell en vrouw Hendrika 

Everwennink in gevolge onder mij berustende koopsconditien op den 17 aug. 1795 publicq aan de 

meestbiedende hebben verkogt de nagelaten vaste goederen van voorzeide ehelieden, wanneer van het 

tweede perceel, zijnde min of meer twee dagwerken hooyland in het Nieuwe land, kooper is geworden 

van de meede erfgenaamen Gerrit Jan van Heek voor drie honderd guldens, den welken vervolgens 

op den 11 mey 1796 deeze kooppenningen aan zijne erfportie zijn gekort. Ten welken tijde hij door de 

wederzijdsche voornoemde erfgenaamen is gelast en gequalificeerd aan de respectieve kooperen cessie en 

opdragt te doen luid acte van qualificatie en ratihabitie hier voor ten pothocolle geregistreerd en welke 

acten overigens inhouden versoek dat aan deezen kooper van zijn gekogte parceel door den gerigte 

overdragt mogt gegeven worden. Dat ten gevolge en uit kragte van dien ik verwalter rigter voornoemd 

mits deezen aan den gemelden kooper Gerrit Jan van Heek, zijne huisvrouw en erfgenaamen van 

gerigtsweegen cedere en transporteere evengemelde twee dagwerken hooyland in het Nieuwe land onder 

Markelo gelegen; dezelve met alle lusten en lasten, regt en geregtigheid daar aanervende en in tegendeel 

de voornoemde verkooperen daarvan verklaarden onterft door deezen, zo en invoegen als na erfkoops regt 

behoord. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik deeze van gerigtswegen getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 11 mey 1796. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Jan Heilerzig en Hendrik Stam persoonlijk in den gerigte erscheenen 

zijn Gerrit Jan van Heek en Wilhelmina Tieberink ehelieden marito tutore, in qualiteit als mede 

erfgenaamen extestamento van wijlen Jan Harmen Snell en den eersten telkens als gelast en 

gevolmagtigde, zo van desselfs mede erfgenaamen extestamento, als van de gezamentlijke erfgenaamen 

ab intestato van wijlen Hendrika Everwennink wed. van wijlen Jan Harmen Snell; alle in de acten van 

qualificatie en ratihabitie nevens deeze ten prothocolle geregistreerd en genoemd quo relatio. Doende ten 

gevolge van gedaene verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ter summa van f 140-10 

in de beste forma regtens cessie, transport en overdragt van ongeveer twee dagwerken hooyland het 

Agterste slag onder Markelo gelegen. Doende jaarlijks in ordinaris verpondinge 10 stuiver en contributie 

5 stuiver. Zulks met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden aan en ten erflijken profijte van Jan 

Kistemaker, desselfs huisvrouw en erfgenaamen. De welke de comparanten pro se en den eersten mede in 

gezeide zijner qualiteit daar waaren aanervende door deezen, terwijl in tegendeel zig met de hunnen 

daarvan thans verklaarden onterft. Onder belofte deeze erfkoop, cessie en overdragt te zullen caveeren als 

na regten verpligt en renunciatie van alle strijdige exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik 

verwalter rigter deeze neffens den eersten comparant pro se hiertoe door zijne huisvrouw gemagtigd en in 

zijne verdere qualiteit, getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 11 mey 1796. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Jan Heilerzig en Hendrik Stam persoonlijk in den gerigte erscheenen 

zijn Gerrit Jan van Heek en Wilhelmina Tieberink ehelieden marito tutore, in qualiteit als mede 

erfgenaamen extestamento van wijlen Jan Harmen Snell en den eersten telkens als gelast en 

gevolmagtigde, zo van desselfs mede erfgenaamen extestamento, als van de gezamentlijke erfgenaamen 

ab intestato van wijlen Hendrika Everwennink wed. van wijlen Jan Harmen Snell; alle in de acten van 

qualificatie en ratihabitie nevens deeze ten prothocolle geregistreerd en genoemd quo relatio. Doende ten 

gevolge van gedaene verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ter summa van f 500 in 

de beste forma regtens cessie, transport en overdragt van ongeveer zes schepel lands het Slenter stukke 

genaamd kennelijk onder Markelo gelegen. Doende jaarlijks in ordinaris verpondinge 13 stuiver en 

contributie 6 stuiver. Zulks met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden aan en ten erflijken profijte 



van Berend Leunk op Ziggers, desselfs huisvrouw en erfgenaamen. De welke de comparanten pro se en 

den eersten mede in gezeide zijner qualiteit daar waaren aanervende door deezen, terwijl in tegendeel zig 

met de hunnen daarvan thans verklaarden onterft. Onder belofte deeze erfkoop, cessie en overdragt te 

zullen caveeren als na regten verpligt en renunciatie van alle strijdige exceptien. S.A.L. In waarheids 

oirconde heb ik verwalter rigter deeze neffens den eersten comparant pro se hiertoe door zijne huisvrouw 

gemagtigd en in zijne verdere qualiteit, getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 11 mey 1796. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Egbert van Lochem en Arnoldus de Lat persoonlijk in den gerigte 

erscheenen zijn Jan Groot Alberink en desselfs huisvrouw Aaltjen ten Hagen marito tutore in Elsen 

woonende. De welke bekenden en verklaarden wegens opgenoomene en wel ontfange penningen aan 

Antony van Dijk en Aaltjen Baan ehelieden te Rijssen woonagtig, opregt en deugdelijk schuldig te zijn 

een capitaale summa van agtienhondert guldens, herzegge f 1800. Onder belofte dit capitaal te zullen 

verrenten  met vier ten hondert, waarvan het eerste jaar zal verscheenen zijn op heden over een jaar en zo 

vervolgens alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe. Die zal kunnen en moeten geschieden nadat daartoe 

van de een of andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijke opzage zij gedaan. Voor welk 

voorschreven capitaal en op te lopene renten comparanten behalven generaal verband van persoonen en 

goederen mits deezen tot een speciaal hypotheek waaren verbindende en ten gerigtelijke onderpand 

stellende hunne eigendommelijke nabenoemde perceelen vaste goederen als: 1. huis, schoppe en 

daarbij gelegen gaarden groot ruim een mudde gesaay Groot Aalbrink genaamd, 2. een gaarden groot ruim 

drie schepel gesaay aan de schoppe van Gerrit Jan Daalwig (op Klein Aalbrink), 3. drie dagwerken 

hooyland liggende bij het huis tussen de landen van G.J. Daalwig en Eeftink, 4. een kamp bouwland groot 

twee mudde gezaay langs de landen van G.J. Daalwig gelegen, 5. een stukke bouwland genaamd het Steen 

stukke groot ruim 5 schepel gezaay naast de landen van Teemker, 6. een stukke bouwland het Kruis 

stukke genaamd groot ruim een mudde gezaay liggende agter het land van de Kemper, 7. een stuk 

bouwland den Bree einde genaamd groot ruim vijf schepel gezaay liggende tusschen de landen van G.J. 

Daalwig en de Meyer, 8. een stuk bouwland genaamd het Creusels groot ruim vijf schepel gezaay langs de 

landen van Oink gelegen, 8. een stuk bouwland genaamd de Slag groot ruim drie schepel gezaay tusschen 

de landen van Eeftink en de Meyer, 10. een stuk bouwland genaamd de Boerte groot ruim een mudde 

gezaay aan de Lenfers weide en langs het land van G.J. Daalwig gelegen, 11. een stuk bouwland genaamd 

de Hooge Braak groot ruim drie schepel gezaay liggende tusschen de landen van G.J. Daalwig, 12. een 

stuk bouwland ook de Hoog Braak genaamd zijnde ruim zeven schepel gezaay en langs het veld gelegen, 

13. een stuk bouwland de Lage Braak genaamd groot ruim drie mudde gezaay gelegen langs de landen 

van G.J. Daalwig en het eindens die van Wilgerink, 14. de halfscheid van twaalf dagwerk de Grote Hooy 

maate genaamd waarvan de wederhelft toebehoord aan G.J. Daalwig gelegen tusschen de hooylanden van 

Plas en Jan Wolters bij het Verdriet in het Elsenerbroek, 15. de halfscheid van ruim vijf dagwerken mede 

voor de wederhelft Gerrit Jan Daalwig gehorende en gelegen tusschen de hooylanden van Lenferts en 

Hegeman, 16. de halfscheid van ruim vier dagwerken hooyland het Meeken genaamd al meede voor de 

wederhelft aan G.J. Daalwig gehoorende en aan den Holtdijk gelegen. Alle ten einde de renthefferen, 

derzelver erfgenaamen of regtverkregen hebbende daar aan bij onverhoopte misbetaling het voorschreven 

capitaal en daarop te lopene renten ten allen tijde zouwden kunnen en mogen verhaalen. Onder renunciatie 

van alle tegenstrijdige exceptien in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid 

heb ik verwalter rigter deeze neffens den eersten comparant hiertoe door zijne huisvrouw behoorlijk mede 

gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 17 mey 1796. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Gradus ten Zijthoff en Hendrik Klein persoonlijk in den gerigte 

erscheenen zijn Hendrikus Warmelink en desselfs huisvrouw Hendrika Kwack marito tutore 

woonende te Markelo. De welke bekenden en verklaarden wegens opgenomene en wel ontfange 



penningen aan Harmen Snellink op Letink en vrouw Aaltjen Letink opregt en deugdelijk schuldig te 

zijn een capitaale summa van vijf honderd guldens, herzegge f 500. Met belofte dit capitaal te zullen 

verrenten met drie ten hondert jaarlijks waarvan den eersten verschijnsdag zal invallen op den 14 mey 

1797 en zo vervolgens alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe. Die zal kunnen en moeten geschieden 

nadat daartoe van de een of andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijke opzage is 

gedaan. Voor welk voorschreven capitaal en op te lopene renten comparanten behalven generaal verband 

van persoonen en goederen mits deesen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren 

stellende de vier eerste mudden zaayland van het huis af aan gerekend gehoorende tot hen 

eigendommelijke plaats onder Markelo in de Riet gelegen. Ten einde de renthefferen, derzelver 

erfgenaamen of regt verkregene daar aan bij onverhoopte misbetaling het voorschreven capitaal met alle 

dan onbetaalde renten ter zijnder tijd kost en schadeloos zouwden kunnen verhaalen. Onder renunciatie 

van alle tegenstrijdige exceptien in het bijsonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der 

waarheid heb ik verwalter rigter deze neffens comparanten getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 11 july 1796. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Gradus ten Zijthoff en Reinier Navers persoonlijk in den gerigte 

erscheenen zijn Derk Omes en vrouw Berendina Heukes marito tutore. De welke bekenden en 

verklaarden wegens opgenomene en wel ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan 

Jan Hobbelink een capitaale summa van een hondert en vijftig guldens, herzegge f 150. Onder conditie 

dat den rentheffer voor de jaarlijksche renten zouw genieten de vrugten van een dagwerk hooyland in de 

zogenaamde Aaftink maat en zulks voor het eerste jaar op Jacoby en zo vervolgens alle jaaren tot de 

aflosse toe. Waartoe de opzaage wederzijds bleeff voorbehouden mits een half jaar voor den verschijnsdag 

op Jacoby bepaald schoonlijk geschiedende. Voor welk voorschreven capitaal en tot nakoming daarvan 

beloofde revenuen comparanten mits deezen buiten generaal verband van persoonen en goederen mits 

deezen tot een speciaal hypotheecq en geregtelijk onderpand waaren stellende hun eigendommelijke 

twee dagwerken hooyland de Aaftink maat genaamd gelegen tegen Letink en Mensink maat in het 

Elsenerbroek. Ten einde den rentheffer, zijne erfgenaamen of regt verkregene daar aan bij onverhoopte 

misbetaalinge zig ten allen tijde zullen kunnen of moogen schadeloos stellen. Onder renunciatie van alle 

tegenstrijdige exceptien in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik 

verwalter rigter deeze nevens den eersten comparant pro se et noie uxoris (namens hemzelf en zijn vrouw) 

als door denzelven hiertoe in indicio gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 18 july 1796. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Gradus ten Zijthoff en Arnoldus de Lat persoonlijk in indicio 

erscheenen is Hendrik Bungeler (ter Welle). Verklaarende ten gevolge van gedaene verkoop en ten 

genoegen ontfangene volle coopenningen ad f 504 vrij geld in de beste forma regtens landsedelijke 

cessie, transport en overdragt te doen van zijn eigendommelijke plaatsjen den Bungeler genaamd 

kennelijk in de boerschap Beusbergen oostwaards aan het gemeene veld en zuidwaarts langs de Potbeek 

gelegen en bestaande in huis, hoff, hooge en laage landerijen, houtgewassen, invoegen als door hem 

verkooper is gebruik en bezeten geweest. En zulks met zijn lusten en lasten, regten en geregtigheid aan en 

ten erflijken profijte van Egbert Lammerink en vrouw Jennigjen Slettenhaar met derzelver 

erfgenamen. De welke hij comparant daar was aanervende door deezen terwijl hij in tegendeel zig met de 

zijnen daarvan thans verklaarden onterft. Met belofte deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten 

allen tijde te zullen caveeren als na regten verpligt en onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. 

S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter voornoemd deeze neffens proc. Wilhelm Hulsken 

hiertoe door comparant in indicio gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 22 sept. 1796. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 



deezen dat voor mij en assessoren Egbert van Lochem en Arnoldus de Lat persoonlijk in den gerigte 

erscheenen zijn Gerrit Jan Spoolder en desselfs huisvrouw Geertruid Hannink marito tutore. Doende 

ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ter summa van f 

250 in de beste forma regtens landsedelijke cessie, transport en overdragt van hunne eigendommelijke 

vier stuken lands de Huurne genaamd in Elsen tusschen de landen van Megelink en Stege Wilm 

gelegen groot ongeveer vijf mudde gezaay en zulks met denzelven luste en lasten, regt en geregtigheid. 

Voorts onder conditien om op heden te aanvaarden aan en ten erflijken profijte van Berend ten Elsen en 

erfgenaamen. De welke comparanten daar waaren aanervende mits deezen terwijl zij in tegendeel zig met 

de hunnen daarvan thans verklaarden onterft. Onder belofte deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt 

ten allen tijde te zullen caveeren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. 

S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter deeze neffens G.J. Spoolder pro se et noie uxoris als 

door dezelve hiertoe in indicio gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 11 nov. 1796. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Egbert van Lochem en Gradus Navers persoonlijk in den gerigte 

erscheenen zij Janna Keyzer weduwe van wijlen Gerrit Jan Reeff, voor zig als boedelhoudster van haar 

wijlen mans nalatenschap en als wettige voogdesse over haare minderjaarige kinderen, geadsisteerd met 

Arnoldus de Lat als haaren hiertoe gekooren momber. Verklaarende wegens opgenomene en wel 

ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan de Joode Salomon Abraham te Almelo, 

een capitaale summa van sestien hondert guldens, herzegge f 1600. Onder belofte dezelve jaarlijks te 

zullen verrenten met vier gulden ten hondert of de rente niet binnen vier weeken na den verschijnsdag, die 

voor het eerst op den 17 jann. 1798 zouwde invallen en zo voortaan alle jaaren tot de aflosse toe, de een of 

ander zijde een vierendeel jaars voor den verschijndag zoude kunnen en moeten geschieden, alsdan 

betalende met vier en een halve gulden ten honderd. En voorts opgemelde capitaal en op te lopene renten 

buiten generaal verband van persoon en goederen en behalven het daar voormelde bereids van den 

verwalter der prabsdije lheen en hofhorige goederen van Lebuini kerk te Deventer en hofgenoten op den 

17 jan. deezes jaars gepasseerd, speciaal verband op het hofhorige erve en goed Hendertink of Henrikink 

genaamd in de buurschap Elsen onder deezen gerigte kennelijk gelegen, door deezen tot nog meerder 

securiteit van rentheffer tot een vast hypotheecq en gerigtelijk onderpand stellen haar eigendommelijke 

nabenoemde allodiale landen als: 1. het Weg stukke groot zes schepel, 2. den Draaytuiten voor het huis 

dwars over de weg aan het esch hekke groot vijf schepel, 3. drie dagwerk groengrond de Weide genaamd 

aan den gaarden bij het huis, 4. een mudde lands aan Oink weg teindens het land van de schoolmeester, 

alle in Elsen gelegen. Ten einde den rentheffer, zijne erfgenaamen of regt verkregen hebbende daar aan zo 

wel als aan het voormelde leenverband bij onverhoopte misbetaaling ter zijner tijd het gelibelleerde 

capitaal en den onbetaalde renten kost en schadeloos zouwden kunnen en mogen verhalen. Onder 

renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien in specie van die van niet getelden gelde. Zjnde voorts hierbij 

aan comparante het benodigde consent ad hune actum voor zoo verre haare minderjaarige kinderen betreft 

door deezen gerigte als van het dienstig employ der genegotieerde penningen geinsereerd verleend. S.A.L. 

In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter deeze nevens de comparants momber hiertoe door haar in 

den gerigte verzogt en gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 2 febr. 1797. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Hendrik Jalink en Egbert van Lochem persoonlijk in indicio erscheenen 

is Berend ten Elsen. Verklaarende wegens aan hem verstrekte en wel ontfangene penningen deugdelijk 

schuldig te zijn aan Gradus Baan te Rijssen een somma van honderd vijf en twintig guldens, 

herzegge f 125. Met belofte dit capitaal te zullen verrenten met vier ten hondert, waarvan het eerste jaar 

zal verscheenen zijn op heden over een jaar en zo alle jaaren tot de aflosse toe. Die na opzaage van een 

half jaar voor den verschijnsdag zal kunnen en mogen geschieden en wederzijds blijft voorbehouden. 

Stellende comparant voorts voor opgemeld capitaal en op te lopene renten buiten generaal verband van 



persoonen en goederen mits dezen specialiter tot onderpand zodaene vier stukken land de Huurne 

genaamd in Elsen tusschen den landen van Megelink en Stege Wilm gelegen groot ongeveer vijf mudde 

gezaay als van Gerrit Jan Spoolder en vrouw Geertruid Hannink heeft aangekogt op den 11 nov. 1796 en 

aan hem zijn overgedragen. Ten einde den rentheffer, zijne erfgenaamen of regt verkregen hebbende daar 

aan bij onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal en op te lopene renten ter zijner tijd kost en 

schadeloos zouwden kunnen verhaalen. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien in specie van die 

van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter deeze neffens comparant 

getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 7 maart 1797. 

 

Copia 

Wij representanten des volks van Deventer doen cond en certificeeren kragt deezes dat voor ons 

erscheenen zijn vrouwe Wilhelmina Elizabet Mechteld Vijfhuis weduwe van Doornink, als 

boedelhoudster van wijlen haaren eheman Damiaen Joan van Doorninck, geadsisteerd met Martinis 

van Doorninck junior als in deezen haaren verzogten en toegelaten momber en Willem Herman 

Cost en Johanna Aleida van Doorninck ehelieden marito tutore; gemelde W.H. Cost mede in 

qualiteit van gevolmagtigde van zijn zwager Martinis van Doorninck junior en Aleida Hadewich 

Winanda de Bruin ehelieden, blijkens volmagt van den 4 april 1791, alhier vertoond, gelezen en ad hune 

actum van waarde erkent. De welke verklaarden te constitueeren en laatstgemelde mede in gevolge de 

magt aan hem in voorschreven volmagt verleend, te substitueeren en volmagtig te maken Carel ten 

Zijthoff te Goor, ten einde om namens hun lieden te compareeren in den landgerigte van Kedingen en 

aldaar namens hun comparanten en constituenten cessie en overdragt te doen van het erve Diependal in 

het nieuwe land gelegen in den gerigte van Kedingen buurschap Elssen aan Gerrit Jan Daalwijck en 

zijne erfgenaamen zoals gemelde erve uit de nalatenschap van wijlen denzelver tante vrouwe Martina 

Geertruida van Doorninck weduwe van wijlen Johan Jordens, waaren aangeervt; de kooppenningen te 

ontfangen, quitancie daarvoor te passeeren en wijders daaromtrend te doen het geene na landregt 

gerequireerd word. Alles met belofte van approbatie en ratihabitie onder verband als naar regten. Zonder 

arg of list in waarheids oirconde hebben wij deezen met stads zegel en subscriptie een onzer secretarissen 

doen bekragtigen. 

Binnen Deventer den 25 february 1797. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Wolter Slaterus en Adriaan Luttikhengel persoonlijk gecompareerd is 

Carel ten Zijthoff als volmagtiger van vrouw Wilhelmina Elisabeth Machteld Vijfhuis weduwe van 

Doorninck, boedelhoudster van wijlen haaren eheman Damien Joan van Doorninck; voorts van 

Willem Herman Cost en Johanna Aleida van Doorninck ehelieden en als gesubstitueerde 

volmagtiger van Martinus van Doorninck junior en Aleida Hadewich Winanda de Bruin ehelieden, 

alles luid volmagt op den 25 febr. 1797 voor de representanten des volks van Deventer gepasseerd en 

alhier ten prothocolle geregistreerd. En verklaarde hij comparant in zijn qualiteit ten genoegen van 

gedaene verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ad vier honderd gulden vrij geld in 

de bestendigste forma regtens landcedelijk te cedeeren en overdragt te doen van het erve Diependal in 

het nieuwe land gelegen in den gerigte van Kedingen buurschap Elsen. En zulks met zijn lusten en lasten, 

regten en geregtigheden, zoals het des comparants uit de nalatenschap van wijlen derselver tante vrouwe 

Martina Gerharda van Doorninck weduwe van wijlen Johan Jordens is aangeerft; en wel aan en ten 

erflijken profijte van Gerrit Jan Daalwig op Zwoferink, desselfs huisvrouw en erfgenaamen. De welke 

comparant daar was aanervende door deezen en terwijl hij in tegendeel welgemelde zijne principalen met 

derzelver erfgenaamen daarvan thans verklaarde onterft. Onder belofte deezen erfkoop, cessie, transport 

en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als nae regten verpligt onder renunciatie van alle strijdige 

exceptien. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik verwalter rigter voornoemd deeze neffens comparant 

getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 9 maart 1797. 



 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren proc. Wilhelm Hulsken en E.B. ten Raa persoonlijk erscheenen is den 

heer en mr J.C. Pothoff. Verklaarende ten gevolge van gedaene verkoop en ten genoegen ontfangene 

volle kooppenningen ter summa van f 120 vrij geld landsedelijke cessie en overdragt te doen van zijn 

eigendommelijke dagwerk hooyland het Kuipers slag genaamd in de Herker meeden gelegen, waarvan 

een gelijk gedeelte toebehoord aan de boer Berend Bekkenkamp onder den huise Pekkedam en twee 

gelijke gedeeltens of twee dagwerken aan den heer van Stoevelaar gebruikt wordende onder het erve 

Hekhuis. En zulks met zijn lusten en lasten, regten en geregtigheden, aan en ten erflijken profijte van den 

heer J.H. van der Wijk tot Stoevelaar en erfgenaamen. De welke comparant door deezen daar was 

aanervende terwijl hij in tegendeel zig met de zijnen daarvan thans verklaarde onterft. Met belofte deezen 

erfkoop, cessie en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als na regten verpligt onder renunciatie van 

alle tegenstrijdige exceptien. Alles ingevolge koopcontract op den 7 maart 1797 met de heer Steven te Raa 

ingegaan. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter voornoemd deeze nevens comparant 

getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 13 maart 1797. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Verwalter Rigter van Kedingen certificere mits 

deezen dat voor mij en assessoren Adriaan Luttikhengel en Hendrik Jalink persoonlijk in den gerigte 

erscheenen zijn Jan ten Zenkeldam en desselfs huisvrouw Janna Zwierink marito tutore. De welke 

bekenden en verklaarden wegens opgenoomen en wel ontfangen aan Gerrit Meenderink op Brukink, 

desselfs huisvrouw en erfgenaamen, deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van zes honderd 

guldens, herzegge f 600. Onder belofte dit capitaal te zullen verrenten met drie ten honderd jaarlijks. 

Waarvan het eerste jaar zal verscheenen zijn op heden over een jaar en zoo vervolgens alle jaaren tot den 

dag der aflosse. Waartoe de opzage wederzijds een half jaar voor den verschijnsdag blijft voorbehouden. 

Stellende comparanten voorts voor opgemelde capitaal en renten mits deezen behalven generaal verband 

van persoonen en goederen, tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand hun eigendommelijke 

tien schepels land den Nieuwen kamp genaamd kennelijk bij de Wildeman in het karspel Goor 

gelegen. Ten einde de renthefferen of regt verkregen hebbende daar aan bij onverhoopte misbetaaling het 

voorschreven capitaal en op te lopene renten ter zijner tijd kost en schadeloos zouwden kunnen verhalen 

onder renunciatie van alle strijdige exceptien in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse 

der waarheid heb ik verwalter rigter deeze nevens Jan ten Zenkeldam hiertoe meede door zijne huisvrouw 

gerigtelijk gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 20 maart 1797. 


