
1797-1801  Transporten en hypotheken 

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

deezes dat voor mij en assessoren Gerrit Jan .. en Jannes Kemper persoonlijk in den gerigte erscheenen zij 

Jan Wolters nu Meyer en desselfs huisvrouw Hendrina Meyer marito tutore. Verklaarende ten gevolge 

van gedaene verkoop en ten genoegen ontfange volle kooppenningen ad f 960 vrij geld in de beste forma 

regtens cessie, transport en overdragt te doen van hun eygendommelijke katerstede het Kempers 

plaatsjen genaamd liggende daarop en geregtigheid van het mede part in het erve Eeftink gelijk van 

hetzelve voor eenige jaaren is aangekogt en nu den tegenwoordige bouwman in gebruik heeft; zijne 

allodiaal dog tiendbaar en met geen lasten als met heeren lasten bezwaard en kennelijk gelegen onder 

dezen gerigte in de buurschap Elsen kerspel Rijssen. Zulks met zijn oude lusten en lasten, regten en 

geregtigheeden en wel aan en ten erflijken profijte van Jan Hendrik te Bervede, desselfs huisvrouw 

Janna Assink en erfgenaamen. De welke de comparanten 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 en alles volgens coopbrief van den 25 mey 1796. S.A.L. In kennisse der waarheid 

heb ik verwalter rigter deeze neffens den eersten comparant hiertoe door zijne huisvrouw in indicio 

gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Elsen den 2 mey 1797. 

 

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

deezes dat voor mij en assessoren Derk Vrielink en Gerrit Huiskes persoonlijk in den gerigte erscheenen 

zijn Gerrit Welmers en Janna Koelers ehelieden marito tutore. Doende ten gevolge van gedaene 

verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen van agt hondert guldens in de beste forma 

regtens cessie, transport en overdragt van hun eigendommelijke kamp bouwland groot ongeveer drie 

mudde gezaay kennelijk gelegen in de buuurschap Harke, zijnde tiendvrij dog bezwaard met heeren en 

boerschaps lasten en een uitgang van een schepel rogge jaarlijks aan verkooperen te geeven; en zulks met 

zijn lusten en lasten, regt en geregtigheden en verder daar aan verknogte aan en ten erflijken profijte van 

Wolter Kobben, desselfs huisvrouw Elsken Straten en erfgenamen. De welke de comparanten daar 

waaren aanervende door deezen terwijl zij in tegendeel zig met de hunnen daar van 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 strijdige exceptien. Alles volgens koopbrief van den 17 april 

1797. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter voornoemd deeze neffens proc. Wilhelm 

Hulsken hier door comparanten gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum op de plaats Welmers in Harke den 2 mey 1797. 

 

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

deezes dat voor mij en assessoren Derk Vrielink en Gerrit Huiskes persoonlijk in den gerigte erscheenen 

zijn Wolter Kobben en desselfs huisvrouw Elsken Straaten marito tutore. De welke bekenden en 

verklaarden wegens opgenomene en wel ontfangene penningen aan Berend Worsink en vrouw 

Jacomina Bruil opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van elf hondert caroly 

guldens, herzegge f 1100. Onder belofte dit capitaal jaarlijks te zullen verrenten met drie guldens en 

vijftien stuyvers ten hondert; zullende hiervan het eerste jaar rente verscheenen zijn op den 1 may 1798 en 

zo vervolgens alle jaar tot de aflosse toe. Die zal kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een 

of andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag opzage is gedaan. Voor welk voorschreven capitaal en 

op te lopene renten comparanten behalven generaal verband van persoonen en goederen speciaal waaren 

verbindende en bij dezen ten onderpand stellende alle hunne gereede en ongereede goederen, als vhee, 

inninge des huises en gewassen op den lande, niets exempt, mitsgaders hun eygendommelijke huis 

en kamp van Gerrit Welmers aangekogt naast Welmers plaats in het vlier kennelijk in Harke gelegen en 

heeden aan hun overgedragen; met nog twee hooylanden in het Elsenerbroek bij het Verdriet door 

Alberink land van elkanderen gescheiden groot ongeveer drie dagwerken en door comparanten van wijlen 



Gerrit Hendrik Wolters aangekogt. Alles ten einde de renthefferen, derzelver erfgenamen of regt 

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

ter zijner tijd kost en schadeloos zouden 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 Wolter Kobben hiertoe door zijne huisvrouw mede gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum in Harke den 2 mey 1797. 

 

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 Carel ten Zijthoff persoonlijk in indicio 

erscheenen zijn Jan Hendrik Bervede en vrouw Janna Assink marito tutore. Bekennende wegens aan 

hun verstrekte en wel ontfangene penningen aan Jan Mensink en Berendina Schutte ehelieden opregt 

en deugdelijk schuldig te zijn een capitale summa van vijf hondert guldens, zegge f 500. Met belofte 

dezelve te zullen verrenten tegen drie en een half percent waarvan het eerste jaar zal verscheenen zijn op 4 

mey 1798 en zo vervolgens alle jaaren tot de aflosse toe. Die zal kunnen en moeten geschieden nadat 

daartoe van de een of andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijk opzage is 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 waren stellende hun 

eygendommelijke katerstede Kempers plaatsjen genaamd kennelijk in Elsen geleegen en door 

comparanten van Jan Meyer en vrouw aangekogt en op den 2 deezer aan hun door dezelve gecedeert en 

overgedragen. Ten einde de renthefferen, derzelver erfgenaamen of regt verkreegen hebbende daar aan bij 

onverhoopte misbetaling het voorschreven capitaal en op te lopene renten ter zijner tijd kost en schadeloos 

zouden kunnen en mogen verhaalen onder renunciatie van alle strijdige exceptien in het bijsonder van die 

van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter voornoemd deeze neffens 

den eersten comparant hiertoe door zijne huisvrouw iin indicio gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 4 may 1797. 

 

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

deezes dat voor mij en assessoren Jan Meyer en Carel ten Zijthoff persoonlijk in indicio erscheenen zijn 

Jan Hendrik Bervede en vrouw Janna Assink marito tutore. Bekennende en verklarende wegens aan 

hun verstrekte en wel ontfangene penningen aan Hendrik Assink opregt en deugdelijk schuldig te zijn 

een capitale summa van vijf hondert guldens, herzegge f 500. Met belofte dezelve te zullen verrenten 

tegen drie ten hondert waarvan het eerste jaar rente zal verscheenen zijn op 1 mey 1798 en zo vervolgens 

alle jaaren tot de aflosse toe; die zal kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een of andere 

zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijk opzage is 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 de katerstede Kempers plaatsjen 

genaamd kennelijk in Elsen gelegen zoals comparanten dezelve van Jan Meyer en vrouw hebben 

aangekogt op den 2 deser en aan hun is overgedragen en zij deeze op heden voor een gelijk capitaal van f 

500 aan Jan Mensink en Berendina Schutte ehelieden hebben verhypothiseerd en verbonden. Ten einde de 

renthefferen, zijne erfgenaamen of regt verkregen hebbende ook daar aan bij onverhoopte misbetaling zijn 

voormelde capitaal ter zijner tijd kost en schadeloos zouden kunnen verhaalen onder afstand 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 den eersten comparant hiertoe door zijne huisvrouw gequalificeerd, 

getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 4 may 1797. 

 

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

deezes dat voor mij en assessoren Jan Mensink en Hendrik Assink persoonlijk in indicio erschenen zijn 

Gerrit Wissink en Jan Meyer als voogden over de minderjarige dogter Geesken Wolters. 

Verklaarden ten gevolge van door wijlen comparantens pupils vader Gerrit Hendrik Wolters gedaene 

verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ad f 200 aan Wolter Kobben, desselfs 



huisvrouw en erfgenamen, landcedelijk te cedeeren en over te dragen twee perceelen hooyland ieder 

groot een dagwerk, het eene genaamd het Hooge medeken tusschen Mensink en Roesink land bij het 

Verdriet en het tweede het Nieuwe land genaamd aan het Belgoor en Teemkers maat beide kennelijk in 

Elsenerbroek gelegen volgens voornoemde koperen. Met alle lusten en lasten, regt en geregtigheeden daar 

aanervende en in tegendeel voornoemde haar pupil met zijne erfgenamen daarvan te onterven. Onder 

belofte deeze erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als na regten verpligt 

onder renunciatie van alle strijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter 

voornoemd deeze neffens de comparant getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 4 mey 1797. 

 

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 Arnold Rouwenhorst persoonlijk in indicio 

erschenen zijn Hendrika Zenkeldam weduwe wijlen Gerrit Willemsen voor zig en als boedelhoudster 

van haar wijlen mans nalatenschap en legitiem voogdesse over haare minderjaarige kinderen en 

meerderjarigen zoon Jan Willemsen filio tutore. De welke bekende en verklaarde wegens aan haar 

verstrekte en wel ontfangene penningen aan den burger Hendrik ten Thije, desselfs vrouw Aleida 

Overbeek en erfgenamen opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitale summa van negen hondert 

guldens, herzegge f 900. Onder belofte dit capitaal jaarlijks te zullen verrenten met drie gulden en vijftien 

stuivers ten hondert waarvan de eerste jaar rente zal verschijnen op den 4 mey 1798 en zo vervolgens alle 

jaaren tot de aflosse toe. Die zal kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een of andere zijde 

een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijk opzage zijn gedaan. De welk voorschreven capitaal en op 

te lopene renten comparante voorts tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren 

stellende alle hunne gerede en ongerede goederen bestaande in huis, meubels, vhee, gewassen op den 

lande, buwerij met derselver gereedschappen, mitsgaders hunne eigendommelijke plaats Willems 

kennelijk in Elsen geleegen en met derzelver getimmertens, hooge en laage landerijen en verdere ap 

en dependentien, niets uitgesondert. Ten einde de renthefferen, derzelver erfgenaamen of recht 

verkreegen hebbende aan een en ander voormeld het voorschreven capitaal en renten ter zijner tijd bij 

onverhoopte misbetaling kost en schadeloos zouden 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 voornoemt deeze neffens comparante getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 6 mey 1797. 

 

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 de Moor persoonlijk in den gerigte 

erscheenen zijn Jenne Krebbers weduwe Harmannus ten Zijthoff en zoon Berend ten Zijthoff filio 

tutore, caveerende de laatste voor zijne absente huisvrouw en verklaarde dezelve te zaamen en elk 

afzonderlijk ten gevolge van gedaene verkoop en ten genoegen ontfangen volle kooppenningen ad f 165 

vrij geld aan Hendrikus Nijhuis (Reinds) in Harke, deselfs huisvrouw en erfgenaamen landsedelijk te 

cedeeren en over te draagen hun eigendommelijke hooyland aan het slag in den Harker meeden 

geleegen. Zig zelven en erfgenaamen dienvolgens daarvan te onterven en in tegendeel de kooperen met 

alle lusten en lasten, regten en geregtigheden, daar wederom aan te erven door deezen. Met belofte deezen 

erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als na regten verpligt. Onder 

renunciatie van alle strijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter deeze 

neffens proc. Wilhelm Hulsken hiertoe door comparanten versogt en gequalificeerd, getekend en 

gezegeld. 

Actum Goor den 18 mey 1797. 

 

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 J.H. ... persoonlijk in den gerigte erscheenen 

is Berend Paasschers weduwnaar van Teuntje Blauwhand en als voogd over zijne minderjaarige 

kinderen, bekende opregt en deugdelijk wegens aan hem verstrekte penningen aan Willem Beekhuis 



schoolmeester te Goor opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van een honderd en 

vijftig guldens, segge f 150. Met belofte dit capitaal jaarlijks te zullen verrenten met vier en een halve 

gulden ten hondert waarvan het eerste jaar rente verschijnen zal op heden over een jaar en zo alle jaaren 

tot de aflosse toe. Die zal kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een of andere zijde een half 

jaar voor den verschijnsdag behoorlijk opzage is gedaan. Voor welk capitaal en op te lopene renten 

comparant buiten generaal verband van persoon en goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en 

gerigtelijk onderpand was stellende zijne eigendommelijken twee stukken lands de [Straatmans] 

gaardens genaamd kennelijk in Beusbergen onder Markelo gelegen. Ten einde den rentheffer, zijne 

erfgenaamen of regt verkregen hebbende daar aan bij onverhoopte misbetaaling ter zijner tijd kost en 

schadeloos zal kunnen 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 neffens comparant 

getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 7 juny 1797. 

 

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

voor mij en assessoren Berend Jan Knape en Gradus Broers persoonlijk in indicio erscheenen is Jan 

Albertus van Tongeren voor zich en als gevolmagtigde van zijne huisvrouw Maria Bosgoed, luid 

volmagt ten dien einde voor de representanten des volks van Deventer op den 27 september debite 

gepasseerd, alhier geexhibeert, van waarde erkend en nevens deese behoorlijk geregistreerd. Verklarende 

ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontvangene volle koopspenningen voor zich en in 

gezeide qualiteit aan Carel ten Zijthoff, deszelfs huisvrouw Berendina Schimmel en erfgenaamen, 

landsedelijk te cedeeren en over te draagen de erfmarkenrichters plaats van Markelo met alle 

derzelver ap en dependentien en alle agterstandige schut, uitdrift en weidegelden en andere hiertoe 

relatieff, mitsgaders twee hooylanden de Hulsbeekes maaten genaamd geleegen onder Markelo gerichts 

Kedingen; zijnde de eene in pacht bij de Visscher en Trekop en de tweede bij Tromp op de Borkeld met 

het jaarpacht Martini 1797 zullende verschijnen. Voorts onder conditien als bij koopbrieff van den 20 

september 1797 quo relatio meerder bepaald. En alzo deszelfs zijne ehevrouw en erfgenaamen daarvan te 

onterven en in tegendeel de kooperen met de hunnen daar weeder aan te erven door deezen. Met belofte 

deesen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als naar rechten verplicht. 

Oner renunciatie van alle strijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik richter voornoemd 

deese neffens comparant getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 29 september 1797. 

 

Wij Representanten des volks van Deventer doen kond en certificeeren dat voor ons erscheenen is Maria 

Bosgoed huisvrouw van J.A. van Tongeren, geadsisteert met J.H. Noordbeek als curator. De welke 

veklaarde te qualificeeren ende te volmagtigen voorzeiden haaren eheman, ten einde namens haar cessie 

ende overdragt te doen aan Carel ten Zijthoff, zo van de markenrichters plaats van Markelo als van 

twee hooylanden aldaar geleegen en aan denzelven verkogt en omtrend deeze zaak dat geen te verrichten 

hetgeen de omstandigheid zal komen te vorderen. In kennis der waarheid hebben wij deeze met ons stads 

zegel en de ondertekening van een onzer secretarissen doen bekragtigen. 

Deventer den 27 september 1797. 

 

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

voor mij en assessoren proc. Wilhelm Hulsken en Arnoldus de Lat persoonlijk in indicio erscheenen is den 

heer en mr J.C. Pothoff. Bekennende en verklaarende wegens uit differenten hoofde spruitende losse 

schulden die hem voor als nog convenieerde te betaalen bij slot van rekening tot dato deeses aan de 

kinderen en erfgenaamen van whijlen oud burgmr J. Menger oprecht en deugdelijk schuldig te zijn 

een capitaale summa van vier honderd negen en seventig guldens en twaalf suiver, hersegge f 479-12. 

Met belofte dit capitaal jaarlijks te zullen verrenten met drie en een halve gulden ten honderd, waarvan het 

eerste jaar zal verscheenen zijn heeden over een jaar en zo voorts alle jaaren tot de restitutie en afbetaaling 

toe, die zal kunnen en moeten geschieden nadat hiervan de een off andere zijde een halff jaar voor den 



verschijnsdag behoorlijk opzage is gedaan. Voor welk voorschreven capitaal en op te loopene rente 

comparant behalven generaal verband van persoon en goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq 

en gerichtelijk onderpand was stellende zijn eigendommelijke erve en goed Blankvoort off 

Krommendam kennelijk in het Elsenerbroek onder deesen gerichte geleegen. Ten einde de renthefferen, 

dezelver erfgenaamen off recht verkreegene daar aan bij onverhoopte misbetaaling het voorschreven 

capitaal en rente ter zijner tijd kost en schaadeloos zouden kunnen verhaalen. Onder renunciatie van alle 

strijdige exceptien en in het bijzonder van die van ongetelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb 

ik richter deeze neffens comparant getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 28 october 1797. 

 

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

voor mij en keurnoten Harmen Hendrik Broese en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk in den gerichte 

erscheenen zijn Gerrit Kraayenzank en Willemina Krijgsman ehelieden marito tutore. Verklaarende 

wegens aan hun verstrekte en wel ontvangene penningen aan Zwier Greven in Beusbergen deugdelijk 

schuldig te zijn een capitaale summa van honderd guldens, herzegge f 100. Met belofte deselve te 

zullen verrenten met drie en een halve gulden jaarlijks voor het eerst op Martini 1798 aanstaande en zo 

vervolgens alle jaaren tot de aflosse, waartoe de opzage wederzijds een half jaar voor de verschijnsdag 

gereserveert blijft. Stellende comparanten voorts voor opgemelde capitaal en op te loopene renten mits 

deezen behalven generaal verband van persoonen en goederen tot een speciaal hypotheecq en gerichtelijk 

onderpand hun eigendommelijke huis en gaarden kennelijk agter Markelo tusschen Keppels en 

Absoluit geleegen. Ten einde de rentheffer, zijne erfgenaamen off recht verkreegen hebbende daar aan bij 

onverhoopte misbetaaling het voornoemde capitaal en renten ten allen tijde kost en schadeloos zoude 

kunnen verhaalen. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien in het bijzonder van die van niet getelden 

gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter deese neffens Gerrit Krajenzank hiertoe door zijn 

huisvrouw meede gequalificeert, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 20 nov. 1797. 

 

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

voor mij en assessoren proc. Wilhelm Hulsken en Arnoldus de Lat persoonlijk in den gerichte erscheenen 

is den heer en mr J.C. Pothoff. Verklaarende wegens aan hem verstrekte en wel ontvangene penningen 

aan Jan Stokkentreeff, deszelfs huisvrouw en erfgenaamen deugdelijk schuldig te zijn een capitaale 

summa van zeshondert guldens, behalve de interesse daarop tot heeden verscheenen, voortaan te 

verrenten met drie en een half percent, waarvan den eersten verschijnsdag zal zijn heeden over een jaar en 

zo alle jaaren tot de aflosse toe, die na een half jaar opzage voor den verschijnsdag zal kunnen en moeten 

geschieden. Verbindende comparant voor voorschreven capitaal en renten mits deezen behalven generaal 

verband van persoon en goederen in specie tot hypotheecq en gerichtelijk onderpand zijn 

eigendommelijke erve en goed Blankvoort off Krommendam, als meede het halve Verdriets 

plaatsje, beide kennelijk in het Elsenerbroek onder deezen gerichte geleegen. Ten einde renthefferen off 

recht verkreegen hebbende daar aan bij onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal en renten ter 

zijner tijd kost en schaadeloos zouden kunnen verhaalen. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien in 

het bijzonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter deeze neffens 

comparant getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 21 nov. 1797. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid en Richter van Kedingen certificere kragt deezes 

dat voor mij en assessoren Egbert Coster en Hendrik ten Cate junior persoonlijk in den gerichte 

gecompareert is den heer Frederik Theodorus van Palland tot Egede Rentmeester van Sipculo en 

Albergen. Doende kragt resolutie der Gedeputeerden van de Provisioneele Representanten des volks van 

Overijssel in dato Zwolle den 14 nov. 1797 alhier geexhibeert en nevens deezen ten prothocolle 

geregistreert namens de Provincie landsedelijke cessie, transport en overdragt van het erve en goed 

Odink met zijn lusten en lasten, ap en dependentien, rechten en gerechtigheeden, zo als hetzelve in den 



gepasseerden jaare 1796 van de Provincie hebben aangekogt en kennelijk in de boerschap Elsen onder 

deezen gerichte geleegen is. En zulks nadat van de betaalinge der volle kooppenningen hadden doen 

blijken aan en ten erflijken profijte van Willem Odink, deszelfs huisvrouw Geeze Smeyers en 

erfgenaamen. De welke comparanten daar was aanervende door deezen terwijl hij in tegendeel de 

Provincie daarvan thans verklaarde onterft. Met belofte dat dezelve deezen erfkoop, cessie, transport en 

overdragt ten allen tijde zoude caveeren als naar rechten verplicht. Onder renunciatie van alle strijdige 

exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter deese neffens comparant getekend en gezegeld. 

Actum Rijssen den 22 nov. 1797. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid en Richter van Kedingen certificere kragt deezes 

dat voor mij en assessoren Egbert Coster en Hendrik ten Cate junior persoonlijk in indicio erscheenen is 

den heer Frederik Theodorus van Pallandt tot Egede Rentmeester van Sipculo en Albergen. Doen uit 

kracht van Resolutie der Gedeputeerden van de Provisioneele Representanten des volks van Overijssel de 

dato Zwolle den 14 november 1797, alhier geexhibeert en nevens deeze ten prothocolle geregistreerd 

naamens de Provincie landsedelijke cessie, transport en overdragt van het erve en goed Klein Bruggink 

met zijn lusten en lasten, ap en dependentien, rechten en gerechtigheeden, zo als hetzelve in den 

gepasseerden jaare 1796 bij publique veiling van de Provincie hebben aangekogt en kennelijk in het 

carspel Goor onder deezen gerichte is geleegen. En zulx nadat van de betaaling der volle kooppenningen 

hadden doen blijken aan en ten erflijken profijte van Janna Maatkate weduwe van whijlen Jan Klein 

Bruggink en haare zoon Arend Klein Bruggink met derzelver erfgenaamen. De welke comparanten 

daar was aanervende door deezen terwijl hij in tegendeel de Provincie daarvan thans verklaarde onterfd. 

Met belofte dat dezelve deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde zoude caveeren als 

naar rechten verplicht. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb 

ik richter deese neffens comparant getekend en gezegeld. 

Actum Rijssen den 22 nov. 1797. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid en Richter van Kedingen certificere kragt deezes 

dat voor mij en assessoren Egbert Coster en Hendrik ten Cate junior persoonlijk in indicio erscheenen is 

den heer Frederik Theodorus van Pallandt tot Egede Rentmeester van Sipculo en Albergen. Doen uit 

kracht van Resolutie der Gedeputeerden van de Provisioneele Representanten des volks van Overijssel de 

dato Zwolle den 14 november 1797, alhier geexhibeert en nevens deeze ten prothocolle geregistreerd 

naamens de Provincie landsedelijke cessie, transport en overdragt van het erve en goed Wilgerink met 

zijn lusten en lasten, ap en dependentien, rechten en gerechtigheeden, zo als hetzelve in den gepasseerden 

jaare 1796 van de Provincie hebben aangekogt en kennelijk in de boerschap Elsen onder deezen gerichte 

geleegen en zulks nadat van de betaaling der volle kooppenningen hadden doen blijken aan en ten 

erflijken profijte van Hendrik Wilgerink, deszelfs huisvrouw Janna Wissink en erfgenaamen. De 

welke comparanten daar was aanervende door deezen terwijl hij in tegendeel de Provincie daarvan thans 

verklaarde onterfd. Met belofte dat dezelve deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde 

zoude caveeren als naar rechten verplicht. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien. S.A.L. In 

kennisse der waarheid heb ik richter deese neffens comparant getekend en gezegeld. 

Actum Rijssen den 22 november 1797. 

 

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

voor mij en assessoren proc. Wilhelm Hulsken en Arnoldus de Lat persoonlijk in indicio erscheenen is den 

heer en mr J.C. Pothoff. Verklaarende wegens aan hem verstrekte en wel ontvangene penningen aan 

mejuffrouw Aaltjen ten Cate, de weduwe van Barend van Calcar deugdelijk schuldig te zijn een 

capitaale summa van twee honderd twee en veertig guldens, herzegge f 242, te verrenten tegen drie en 

een half percent, waarvan de eerste verschijnsdag zal zijn heeden over een jaar en zo alle jaaren tot de 

aflosse toe. Die zal kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een off andere zijde een halv jaar 

voor de verschijnsdag behoorlijk opzage is gedaan. Voor welk capitaal en op te loopene rente comparant 

voorts behalven generaal verband van persoon en goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en 



gerichtelijk onderpand was stellende zijn eigendommelijke erve en goed Blankvoort off 

Krommendam, alsmede het halve Verdriets plaatsjen beide kennelijk in het Elsenerbroek onder dit 

gerichte gelegen. Ten einde de rentheffersche, haare erfgenaamen off recht verkreegen hebbende daar aan 

bij onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal en renten ter zijner tijd kost en schadeloos zouden 

kunnen verhaalen. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien in het bijsonder van die van niet getelden 

gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter deeze neffens comparant getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 23 november 1797. 

 

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

voor mij en assessoren Hendrik Snellink en Hendrik Roelvink persoonlijk in den gerichte erscheenen zijn 

Jan Krijgsman en deszelfs huisvrouw Maria Oings marito tutore. Bekennende en verklaarende wegens 

aan hun verstrekte en wel ontvange penningen aan Jan Meenderink (Breukink) en vrouw Maria 

Wannink oprecht en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van zes honderd guldens, 

herzegge f 600. Met belofte dit capitaal te zullen verrenten met drie ten honderd jaarlijks en daarvan het 

eerste jaar te zullen verscheenen zijn op den 4 october 1798 aanstaande en zo voortaan alle jaaren tot de 

aflosse toe, die zou kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een off andere zijde een halff jaar 

voor de verschijnsdag behoorlijke opzage zij geschied. Voor welk voorschreven capitaal en op te loopene 

renten comparanten buiten generaal verband van persoonen en goederen mits deezen tot een speciaal 

hypotheecq en gerichtelijk onderpand waaren stellend: 1. hunne geheele eigendommelijke 

catersplaatse genaamd Krijgsmans in haar bekende bepaalinge geleegen in de boerschap Markelo met 

alle deszelfs hooge en laage landerijen, daarop staande getimmertens en verdere ap en dependentien van 

dien, 2. een stuk land groot vijff scheepel genaamd den Kamp meede onder Markelo naast de landen van 

Jan Pongers en Harmen Krabbenbos geleegen, 3. een stukjen land groot 2 en een half schepel genaamd 

den Peereboom geleegen in den Dijker esch naast het land van Brukink, 4. een stukjen land groot ruim een 

schepel gezaay kennelijk tusschen de landen van Brukink en Roesink meede onder Markelo geleegen. 

Alle ten einde de renthefferen, derzelver erfgenaamen off recht verkreegene daar aan bij onverhoopte 

misbetaaling het voorschreven capitaal en op te loopene renten ter zijner tijd kost en schaadeloos zouden 

kunnen verhaalen. Onder renunciatie alle strijdige exceptien in het bijzonder van die van niet getelden 

gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter deezen neffens Gerrit Jan van Heek hiertoe door 

comparanten in indicio gequalificeert, getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 28 nov. 1797. 

 

Ik D.S. Walraven in deezen tijd scholtus van Raalte certificeere hier meede dat voor mij en ceurnooten G. 

Udink en H. Buscher in deezen gerichte persoonlijk erscheenen is Ida Vincent weduwe van whijlen G. 

Pasman zijnde zij comparante in deezen geadsisteerd met haar zoon B. Pasman als momboir. Welke 

verklaarde in beste en bondigste forma rechtens te constitueeren en volmachtig te maaken, doende zulks 

kracht deezes, S. Geubel en E. ten Raa ten einde om te saamen off ieder afzonderlijk alzo daane 

kooppenningen te ontvangen en daar voor te quiteeren als op haar comparante door het overlijden van 

whijlen haar zoon G. Pasman ab intestato gedevolveert zijn, van dezelve na stijl locaal voor het gerichte 

van Diepenheim (?) overdragt te doen en dezelve voor de evictie en namaaningen te caveeren, de schulden 

in dien boedel zijnde te voldoen en de pretensien in te vorderen en in het kort om alles te doen en te 

verrichten wat zij comparante zelfs present zijnde zoude kunnen moogen en moeten doen, houdende zo er 

een ampeler en specialer volmacht wierde vereischt, dezelve hier geinsereerd alles met macht van 

assumptie. Onder belofte van ratihabitie, indemnisatie en onder verband als na rechten. In kennisse der 

waarheid is deeze van mij scholtus getekend en gesegeld. 

Raalte den 9 dec. 1797. 

 

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

voor mij en assessoren Egbert van Lochem en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk in indicio S.W. Geubel 

als volmachtiger van Ida Vincent weduwe van whijlen G. Pasman en erfgenaamen ab intestato van 

haaren whijlen zoon G. Pasman luid volmacht op den 9 december 1797 voor het schouten gerichte van 



Raalte gepasseerd en nevens deeze ten prothocollo geregistreerd. Verklaarende ten gevolge van door 

laastgemelde whijlen G. Pasman gedaane verkoop en bij hem vervolgens ontvangene volle kooppenningen 

aan Jan Muzebelt (te Diepenheim) landsedelijke te cederen en over te draagen het plaatsje Brinkers in 

Stokkum geleegen bestaande in: 1. huis en hoff geleegen tusscen de huizen van scholte Mensink en 

Kuiper, 2. een kamp zaayland genaamd den Lefers kamp tusschen het blik van de Hunger en Leferink 

leemakker groot ruim vier mudde lands, 3. een dagwerk hooyland het Slag genaamd bij Broek Gerrit in 

Stokkumerbroek geleegen, 4. een stuk land genaamd den Steenakker groot drie schepel gezaay geleegen 

in den Stokkumer esch tusschen de landen van de scholte en Leferink, 5. een stuk land genaamd den 

Belten akker ongeveer zes schepel land groot gelegen tusschen de landen van de Weerd en Scholte in 't 

Hoff, 6. een half mudde land gelegen agter Nijhuis kamp tusschen de landen van Loink en Wollberink, 7. 

anderhalf dagwerk hooyland geleegen achter de Lheenhorst, 8. twee spind bouwland met de whaar daarbij 

gelegen aan de Steenbree naast het land van Jan Wevers al mede onder Stokkum. Ervende alzo 

comparante den voorschreven kooper Jan Muzebelt met zijne erfgenaamen in alle lusten en lasten, rechten 

en gerechtigheid daar aan en in tegendeel gemelde zijne principaalen met de haaren daarvan ontervende. 

Onder belofte deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als naar 

rechten verplicht. Onder afstand van alle strijdige exceptien, doch in geval onvermoedelijk het agste 

parceel, waarvan de boer Loink den eigendom pretendeerd, niet mogt kunnen geleverd worden dan 

verplicht zich comparante voor de misleverantie van dien van de kooppenningen te restitueeren vijf en 

twintig guldens. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbe ik richter deeze neffens comparant getekend en 

gezegeld. 

Actum Goor den 11 december 1797. 

 

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

voor mij en assessoren Jan van Uitert en Jannes ten Brinke persoonlijk in den gerichte erscheenen zijn Jan 

Hendrik Welmers (Oolbrink) en vrouw Aaltjen Welmers marito tutore. Bekennende en verklaarende 

wegens aan hun verstrekte en wel ontvangene penningen aan Berendina Kevelam weduwe whijlen 

Berend Kevelham (Reef) oprecht en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van honderd 

twaalf guldens, herzegge f 112, te verrenten met drie en een halve gulden jaarlijks, waarvan het eerste 

jaar zal verscheenen zijn op den 1 mey 1798 aanstaande en zo vervolgens alle jaaren tot de aflosse toe; die 

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

behoorlijk opzage is gedaan. Voor welk voorschreven capitaal en op te loopene renten comparanten door 

deezen behalven generaal verband van persoonen en goederen in speciaal hypotheecq en gerichtelijk 

onderpand waaren gevende hunne eigendommelijke twee dagwerken hooyland de Lijstink reise 

genaamd kennelijk tusschen de landen van Effink en Wannink in het Stokkumerbroek geleegen. Ten 

einde de remtheffersche, haare erfgenaamen off recht verkreegen hebbende daar aan bij onverhoopte 

misbetaaling het voorschreven capitaal en renten ten allen tijde kost en schaadeloos zouden kunnen 

verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien in het bijzonder van die van niet getelden 

gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter deeze neffens den eersten comparant hiertoe door 

zijne huisvrouw in indicio behoorlijk gequalificeert, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 15 dec. 1797. 

 

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

voor mij en assessoren Bartus Otten en Jan Otten persoonlijk in den gerichte erscheenen zijn Jan Hendrik 

Welmers (Oolbrink) en vrouw Aaltjen Welmers marito tutore. De welke bekenden en verklaarden 

weegens opgenoomen en wel ontvangene penningen aan Teunis Schottink oprecht en deugdelijk 

schuldig te zijn een capitaale summa van twee honderd en vijftig guldens, herzegge f 250. Met belofte 

dit capitaal te zullen verrenten met drie ten hondert jaarlijks waarvan het eerste jaar rente zal verscheenen 

zijn op den eersten mey 1798 aanstaande en zo vervolgens alle jaaren tot de aflosse toe; die zal kunnen en 

moeten geschieden nadat daartoe van de een of andere zijde behoorlijk opzage is gedaan. Stellende 

comparanten voorts voor opgemeld capitaal en op te loopene renten mits deezen behalven generaal 

verband van persoonen en goederen tot een speciaal hypotheecq en gerichtelijk onderpand hun 



eigendommelijke stuk land het Scholten stukke genaamd groot ruim drie schepel gezaay kennelijk in 

de Woert langs Hoevink land geleegen. Ten einde den rentheffer, zijne erfgenaamen off recht verkreegene 

daar aan bij onverhoopte misbetaling het voorschreven capitaal en interesse ter zijner tijd kost en 

schaadeloos zouden kunnen verhaalen. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien in het bijzonder van 

die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter deese neffens den eersten 

comparant hiertoe door zijn huisvrouw behoorlijk meede gequalificeert, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 15 dec. 1797. 

 

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

voor mij en assessoren Carel ten Zijthof en Gerrit Lukes persoonlijk in den gerichte erscheenen zijn Jan 

Knuppels en deszelfs huisvrouw Teunisdiena Zenkeldam marito tutore. Verklaarende ten gevolge van 

gedaane verkoop en ten genoegen ontvangene volle kooppenningen ad f 195 aan Derk Keurst op 

Teemker en vrouw Fenne Teemker landsedelijk te cedeeren en over te draagen hun eigendommelijke 

parceel hooiland de Leemaate genaamd groot een dagwerk kennelijk in het Elsenerbroek tusschen de 

landen van Jan Mensink en aan kooperen geleegen. Ervende derhalven comparanten deselve met hunne 

erfgenaamen daar aan in alle lusten en lasten, rechten en gerechtigheeden en in tegendeel zich zelven met 

de hunnen daarvan ontervende; onder belofte deesen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde 

te zullen caveeren als na rechten verplicht en onder renunciatie van alle strijdige exceptien. S.A.L. In 

kennisse der waarheid heb ik richter neffens den eerstgenoemden comparant hiertoe door zijne huisvrouw 

verzogt en gequalificeert, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 18 jan. 1798. 

 

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

voor mij en assessoren T.J. Lokamp en Roelof Eshuis persoonlijk in den gerichte erscheenen zijn Gerrit 

Kloots en deszelfs huisvrouw Janna Reints marito tutore. Bekennende en verklaarende wegens aan hun 

verstrekte en wel ontvange penningen aan Zwier Greven deugdelijk schuldig te zijn een capitaale 

summa van vijf honderd guldens, herzegge f 500. Onder belofte dit capitaal jaarlijks te zullen verrenten 

met drie gulden en vijftien stuivers, doch de interesse binnen drie maanden na den verschijnsdag 

betaalende met drie guldens en tien stuivers ten honderd. Zullende hier van het eerste jaar rente 

verscheenen zijn op den 6 mey deezes jaars 1798 aanstaande en zo voortaan alle jaaren tot de aflosse toe. 

Die zal kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een off andere zijde een half jaar voor den 

verschijnsdag behoorlijke opzage is geschied. Voor welk voorschreven capitaal en op te loopene renten 

comparanten bij deesen behalven generaal verband van persoonen en goederen tot een speciaal 

hypotheecq en gerichtelijk onderpand waaren stellende hun eigendommelijke huis en daarom en 

aangeleegen kamp off gaarden Kloots genaamd kennelijk in Beusbergen onder het karspel van Markel 

staande en geleegen. Ten einde den rentheffer, zijne erfgenamen of recht verkreegene daar aan bij 

onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal en renten ten allen tijde kost en schaadeloos zouden 

kunnen verhaalen. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien in het bijzonder van die van niet getelden 

gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter deese neffens comparant pro se (voor hem) en 

hiertoe door zijne vrouw meede gequalificeert, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 26 jan. 1798. 

 

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

voor mij en assessoren dr. J.A. ter Horst en J. Vincent persoonlijk in den gerichte erscheenen is Frederik 

Theodorus van Pallandt tot Egede als bij resolutie van de geweese Gedeputeerden der provisioneele 

Representanten des volks van Overijssel in dato Zwolle den 14 nov. 1797 hiertoe gequalificeert, gelijk 

nevens deese ten prothocolle consteerd. Verklaarende ten gevolge van in den jaare 1796 door het 

geweezen bestier van het voormaalig gewest Overijssel gedaane verkoop en gelijk comparant gebleeken 

was aan het comptoir generaal van Twenthe, ten vollen betaalde kooppennningen aan Jan Brouwer jr te 

Amsterdam woonende, landsedelijk te cederen en over te draagen het erve en goed Heyink in 

kennelijke bepaaling in het carspel Goor onder deezen gerichte geleegen. Ontervende derhalven 



comparant in zijne qualiteit dit gewest daarvan terwijl in tegendeel den kooper met zijne erfgenaamen in 

alle lusten en lasten, rechten en gerechtigheeden daar was aanervende door deezen. Met belofte deezen 

erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als naar rechten verplicht. Onder 

renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en alles volgens de conditien van verkoop. S.A.L. In kennisse 

der waarheid heb ik verwalter richter voornoemd deese neffens comparant getekend en gezegeld. 

Actum Rijssen den 14 febr. 1798. 

 

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

voor mij en assessoren dr. J.A. ter Horst en J. Vincent persoonlijk in den gerichte erscheenen is Frederik 

Theodorus van Pallandt tot Egede als bij resolutie van de geweese Gedeputeerden der provisioneele 

Representanten des volks van Overijssel in dato Zwolle den 14 nov. 1797 hiertoe gequalificeert, gelijk 

nevens deese ten prothocolle consteerd. Verklaarende ten gevolge van in den jaare 1796 door het 

geweezen bestier van het voormaalig gewest Overijssel gedaane verkoop en gelijk comparant gebleeken 

was aan het comptoir generaal van Twenthe, ten vollen betaalde kooppennningen aan Jan Brouwer jr te 

Amsterdam woonende, landsedelijk te cederen en over te draagen het erve en goed Swoferink in 

kennelijke bepaalinge in de buurschap Elsen onder deezen gerichte geleegen. Ontervende derhalven 

comparant in zijne qualiteit dit gewest daarvan terwijl in tegendeel den kooper met zijne erfgenaamen in 

alle lusten en lasten, rechten en gerechtigheeden daar was aanervende door deezen. Met belofte deezen 

erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als naar rechten verplicht. Onder 

renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en alles volgens de conditien van verkoop. S.A.L. In kennisse 

der waarheid heb ik verwalter richter voornoemd deese neffens comparant getekend en gezegeld. 

Actum Rijssen den 14 febr. 1798. 

 

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

voor mij en assessoren Hermannus van de Zagekuile en Jannes Nijmeyer persoonlijk in indicio erscheenen 

zijn Arend Snijders en Roelofken Kloeken ehelieden marito tutore. Verklaarende ten gevolge van 

gedaane verkoop en ten genoegen ontvangene volle kooppenningen ter summa van f 1200 aan Andries 

Schrijvers (Wilbers), deszelfs huisvrouw en erfgenaamen landsedelijk te cedeeren en over te draagen hun 

eigendommelijke plaatsjen Snijders genaamd off wel het kampjen bij het huis geleegen met het huis off 

daarop staande getimmerte in zijne kennelijke bepaaling onder Markelo geleegen. Dienvolgens 

voornoemde kooperen met alle lusten en lasten, rechten en gerechtigheeden daar aan te erven en in 

tegendeel zich zelven met hunne erfgenaamen daarvan te onterven. Onder belofte deezen erfkoop, cessie, 

transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als naar rechten verplicht. Onder renunciatie van 

alle tegenstrijdige exceptien en agtervolgens koopbrief van den 30 dec. 1797. S.A.L. In kennisse der 

waarheid heb ik richter deeses neffens den eersten comparant hiertoe door zijne huisvrouw als des 

schrijvens onervaaren meede gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 2 maart 1798. 

 

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

voor mij en assessoren Jan Kistemaaker en Gerrit Boskamp persoonlijk in den gerichte erscheenen zijn 

Jan Dijkink en Jenneken Snellink ehelieden marito tutore. Verklaarende wegens opgenoomen en wel 

ontvangene penningen aan Teunis Lonink en deszelfs huisvrouw deugdelijk schuldig te zijn een 

capitaale summa van drie honderd guldens, herzegge f 300. Onder belofte dit capitaal te zullen 

verrenten met drie guldens ten honderd jaarlijks, waarvan de eersten verschijnsdag zal vallen op Jacoby 

1799 aanstaande en zo vervolgens alle jaaren tot de aflosse toe, die zou kunnen en moeten geschieden 

nadat daartoe van de een off andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijk opzage zou zijn 

geschied. Voor welk voorschreven capitaal en op te loopene renten comparanten voorts buiten generaal 

verband van persoonen en goederen mits deesen tot een special hypotheecq en gerichtelijk onderpand 

waaren stellende hun eigendommelijke land den Vedders gaarden genaamd kennelijk onder Markelo 

geleegen. Ten einde de renthefferen, derzelver erfgenaamen off recht verkreegen hebbende daar aan bij 

onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal en renten ten allen tijde kost en schaadeloos zouden 



kunnen verhaalen. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien in het bijzonder die van niet getelden 

gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter voornoemd deeeze neffens den eersten comparant 

hiertoe door zijn huisvrouw meede in indicio gequalificeert, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 6 maart 1798. 

 

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

voor mij en assessoren Jan Kistemaaker en Gerrit Boskamp persoonlijk in den gerichte erscheenen is 

Johanna Key weduwe van whijlen Berend Dijkink, geadsisteerd met haar zoon Harmen Dijkink als 

momber. Verklaarende voor zich en als boedelhoudster en bezittersche van haar whijlen mans 

nalaatenschap wegens vroegere jaaren gesamenlijk genegotieerde capitaalen aan Teunis Lonink en 

deszelfs huisvrouw deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van zes hondert vijf en zeventig 

guldens, zegge f 675. Met belofte dit capitaal met drie guldens ten honderd, waarvan den eersten 

verschijnsdag weder zal vallen op den 1 mey 1799 en zo vervolgens alle jaaren tot de aflosse toe; die zal 

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

verschijnsdag behoorlijk opzage is gedaan. Stellende comparante voorts tot securiteit van renthefferen 

behalven generaal verband van persoon en goederen bij deezen tot een speciaal hypotheecq en gerichtelijk 

onderpand haare eigendommelijke land den Koekoek genaamd kennelijk onder Markelo geleegen. 

Ten einde den renthefferen, derzelver erfgenaamen off recht verkreegen hebbende daar aan bij 

onverhoopte misbetaalinge het voorschreven capitaal en renten ten allen tijde kost en schaadeloos zouden 

kunnen verhaalen. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien in het bijzonder van die van niet getelden 

gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter deeze neffens comparante en momber eigenhandig 

getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 6 maart 1798. 

 

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

voor mij en assessoren Pieter Menger en Adriaan Luttikhengel persoonlijk in den gerichte erscheenen is 

Elizabeth Tangena weduwe van whijlen Jan ter Hofste voor zich en als voogdesse over haar 

minderjaarig kind, geadsisteerd met Harmen Jan ter Hofstee als haaren hiertoe gekooren momber. Doende 

ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontvangene volle kooppenningen ter summa van f 165 

vrij geld, landsedelijke cessie, transport en overdragt van haar eigendommelijke dagwerk hooyland 

kennelijk aan het agterste slag, waarvan de wederhelft aan Christoffer Hoffmeyer toebehoord en zulx met 

zijn lusten en lasten, rechten en gerechtigheid, aan en ten erflijken profijte van Hendrik Nijhuis (Reinds) 

en vrouw Janna Nijhuis (Koelmans). De welke comparante met derzelver erfgenamen daar was 

aanervende terwijl in tegendeel zich met de haaren daarvan thans verklaarde onterfd. Met belofte deesen 

erfkoop, cessie en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als naar rechten verplicht onder afstand van 

alle strijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter voornoemd deese neffens dr. B.J. 

Knape hiertoe door comparante gequalificeert, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 30 maart 1798. 

 

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

voor mij en assessoren Pieter Menger en Adriaan Luttikhengel persoonlijk in den gerichte erscheenen zijn 

Hendrik Nijhuis en vrouw Janna Nijhuis uit Harke marito tutore. Bekennende wegens opgenoomene en 

wel ontvangene penningen aan Gerrit Poelink oprecht en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale 

summa van een honderd en zeventig guldens, herzegge f 170, te verrenten tegen drie en een half percent 

jaarlijks waarvan den eersten verschijnsdag zou zijn heeden over een jaar en zo vervolgens alle jaaren tot 

de aflosse toe, die zou kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een off andere zijde een half 

jaar voor den verschijnsdag behoorlijke opzage zal zijn geschied. Voor welk voorschreven capitaal en op 

te loopene renten comparanten buiten generaal verband van persoonen en goederen mits deezen tot een 

speciaal hypotheecq en gerichtelijk onderpand waaren stellende hun eigendommelijke twee parceelen 

hooyland, het eene van de weduwe van J. ter Hofste aangekogt en op heeden aan hun overgedraagen en 

het andere te vooren van de weduwe van Harmannus ten Zijthoff en zoon, beide kennelijk onder Harke 



aan het agterste slag, het eindens elkanderen geleegen. Ten einde den renteffer, zijne erfgenaamen off 

recht verkreegen hebbende daar aan bij onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal en renten ter 

zijner tijd kost en schadeloos zouden kunnen verhaalen. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien in 

het bijzonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter deese neffens 

den eerste comparant hier toe door zijne vrouww meede verzogt en gequalificeert, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 30 maart 1798. 

 

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

voor mij en assessoren Martinus van der Horst en Hermannus van de Zagekuile persoonlijk in den 

gerichte erscheenen zijn Jan Hendrik Oolberink op Welmers en deszelfs huisvrouw Aaltjen Welmers 

marito tutore. Bekennende en verklaarende wegens opgenoomen en wel ontvangene penningen aan Tonis 

Lubbers oprecht en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van drie honderd en vijftig 

guldens, zegge f 350, te verrenten tegen drie ten honderd. Waarvan het eerste jaar zal verscheenen zijn op 

den 11 february 1799 aanstaande en zo vervolgens alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe, die zal 

kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een off andere zijde een half jaar voor den 

verschijnsdag behoorlijk opzage zal zijn gedaan. Voor welk voorschreven capitaal en op te loopene renten 

comparanten behalven generaal verband van persoonen en goederen mits deezen tot een speciaal 

hypotheecq en gerichtelijk onderpand waaren stellende hunne eigendommelijke plaats Welmers 

genaamd met derzelver getimmertens, hooge en laage landerijen, rechten en gerechtigheeden, kennelijk in 

de buurschap Stokkum onder dit gerichte geleegen. Ten einde den rentheffer, zijner erfgenaamen off recht 

verkreegen hebbende daar aan bij onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal en renten ter zijner 

tijd kost en schaadeloos zouden kunnen verhaalen. Onder afstand van alle strijdige exceptien in het 

bijzonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter voornoemd deeze 

neffens comparanten getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 23 april 1798. 

 

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

voor mij en assessoren Martinus van der Horst en Gerrit Lukes persoonlijk in den gerichte erscheenen zijn 

Berend Altena en Berendina Wissink ehelieden marito tutore. Verklaarende wegens opgenoomene en 

wel ontvangene penningen aan Jan Roesink en deszelfs huisvrouw Derkjen Tiberink oprecht en 

deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van zes honderd vijftig guldens, zegge f 650. Met 

belofte daarvan vier hondert vijftig guldens te zullen verrenten tegens drie ten honderd en de overige twee 

honderd guldens tegen drie en een halve gulden ten hondert jaarlijks, waarvan het eerste jaar zal 

verscheenen zijn op 1 mey 1799 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 halff jaar voor den verschijnsdag 

behoorlijke opzage zal zijn gedaan. Voor welk voorschreven capitaal en op te loopene renten comparanten 

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

gerichtelijk onderpand waaren stellende hun eigendommelijke plaatsje het Altena genaamd kennelijk 

in het Markelerbroek onder deezen gerichte geleegen. Te einde de renthefferen, derzelver erfgenaamen off 

recht verkreegen hebbende daar aan bij onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal en op te 

loopene renten ter zijner tijd kost en schaadeloos zouden kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie 

van alle strijdige exceptien in het bijzonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der 

waarheid heb ik richter voornoemd deeze neffens den eersten comparant hier toe door zijne huisvrouw 

behoorlijk gequalificeert, getekend en gesegeld. 

Actum Goor den 5 mey 1798. 

 

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

voor mij en assessoren dr. Christiaan Schimmel en Hermannus van de Zagekuile persoonlijk in den 

gerichte erscheenen zijn Gerrit Vlogman en deszelfs huisvrouw Hendrina Peters marito tutore. 

Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontvangene volle kooppenningen ad f 

319-10 aan Harmen Peters, deszelfs huisvrouw en erfgenaamen landsedelijk te cedeeren en over te 



draagen het plaatsjen door verkooperen thans zelf bewoond wordende, zijnde een huisjen met den 

annexen gaarden in het richterampt Kedingen buurschap Stokkum kennelijk tusschen de schoole en het 

erve Alink geleegen met deszelfs lusten en lasten, ap en dependentien, rechten en gerechtigheeden, ouden 

en nieuwen toebehoor, niets uitgesonderd. Ervende dienvolgens comparanten de kooperen met hunne 

erfgenaamen daar aan en in tegendeel zich zelven met de hunnen daarvan ontervende door deezen. Met 

belofte deesen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als naar rechten 

verplicht. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en alles ingevolge koopbrieff van den 25 

dec. 1797. S.A.L. In kennisse der waarheid hebbee ik richter voornoemd deze neffens proc. Wilhelm 

Hulsken hier toe door comparanten behoorlijk gequalificeert, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 19 mey 1798. 

 

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

voor mij en assessoren dr. Christiaan Schimmel en Reinier Navers persoonlijk in den gerichte erscheenen 

is Berend Eertink. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontvangene volle 

kooppenningen ter summa van twee honderd en vijftig guldens aan zijn broeder Hendrik Eertink, 

deszelfs huisvrouw Aaltjen Mensink en erfgenaamen, cessie, transport en overdragt van allen eigendom 

welke hij nog aan het plaatsjen Eertink mogte hebben. Ervende dienvolgens comparant voornoemd 

kooperen met de hunnen daar aan en in tegendeel zich zelven met zijn erfgenaamen daarvan ontervende 

door deezen. Met belofte deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren 

als naar rechten verpligt en onder renunciatie van alle hier tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der 

waarheid heb ik richter voornoemd deeze neffens den comparant getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 26 mey 1798. 

 

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

voor mij en assessoren Egbert van Lochem en Marten ten Rouwenhorst persoonlijk in judicio erscheenen 

is den burger J.H. Bloemen lid van de Municipaliteit der stad Oldenzaal voor zich en als 

volmachtiger van de burgers Jasper Zweers en Klaas Zweers en als gesubstitueerde volmachtiger 

van de burgers Jasper van Munster, Marten Bruins en J.G. Pruim alle woonachtig op den 

Hardenberg, luid acten van qualificatien in dato Oldenzaal den 8 in Hardenberg en den 6 mey 1798 nevens 

deeze ten prothocollo geregisteerd. Verklaarende ten gevolge van op den 20 dec. 1797 gedaane publique 

verkoop en vervolgens op den 28 april 1798 daarop betaalde halve kooppenningen ter summa van f 

1512, waarvan de wederhelft volgens art. 10 der koopsconditien bij de kooperen op interesse verblijfd, 

aan Hendrik ten Zeldam, deszelfs huisvrouw en erfgenaamen landsedelijk te cedeeren, te transporteeren 

en over te dragen het eerste perceel van het erve en goed Groot Bruggink geleegen in het carspel Goor, 

bestaande in huis, hoff off gaarden daarbij met het land langs de stege, de bos, de gaardekens off kampjes 

ter zijden van hetzelve, te zaamen groot zeven mudden lands en het binneveld van den post van het hekke 

voor hetzelve hangende, regt door op den post van het hekke aan het welk voor het kampjen hangd, 

neffens het agterste gedeelte van de broekmaate zo ver met de rijt off graaventje is afgescheiden en het 

recht van de halfscheid der waarde op dit erve is liggende. Doende dit parceel jaarlijks in ordinaris 

verpondinge volgens bij koopsconditien gemaakte bepaalingen f 5-14-2 en in ordinaris contributie f 4-7-2, 

als meede het volle vuurstedegeld waar meede het erve bezwaard is. Ontervende alzo comparant zich 

zelven en voornoemde zijne constituenten daarvan, terwijl in tegendeel de kooperen met de hunnen in alle 

lusten en lasten, rechten en gerechtigheeden daar was aanervende kragt deezes. Onder belofte deezen 

erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde zullen caveeren als naar rechten verplicht en 

renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter voornoemd 

deeze neffens comparant pro se et qqa eigenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 26 juny 1798. 

 

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

voor mij en assessoren Egbert van Lochem en Marten ten Rouwenhorst persoonlijk in judicio erscheenen 

is den burger J.H. Bloemen lid van de Municipaliteit der stad Oldenzaal voor zich en als 



volmachtiger van de burgers Jasper Zweers en Klaas Zweers en als gesubstitueerde volmachtiger 

van de burgers Jasper van Munster, Marten Bruins en J.G. Pruim alle woonachtig op den 

Hardenberg, luid acten van qualificatien in dato Oldenzaal den 8 in Hardenberg en den 6 mey 1798 nevens 

deeze ten prothocolle geregistreert. Verklaarende ten gevolge van op den 20 dec. 1797 gedaane publique 

verkoop en vervolgens ten genoegen ontvange volle kooppenningen aan proc. Wilhem Hulsken voor 

twee derde en aan Hendrik ten Brunnekreeff voor een derde gedeelte, landsedelijk te cedeeren en over 

te draagen het 7e, 8e en 9e parceel van het erve en goed Groot Bruggink zijnde de beide eersten groot 

ieder min off meer zes schepel en doende elk in ordinaris verpondinge f 0-16-2 en in ordinaris contributie 

f 0-12-12; het laastgenoemde min off meer drie schepel en bezwaard met ordinaris verpondinge f 0-5-1 en 

ordinaris contributie f 0-4-4. Voorts alle drie naast elkanderen op de Braak en wel het eerst gemelde ter 

regter zijde langs de weg geleegen. Ervende dienvolgens comparant de voornoemde kooperen met hunne 

erfgenaamen in alle lusten en lasten, rechten en gerechtigheeden daar aan, terwijl in tegendeel zich zelven 

met zijn constituenten daarvan thans verklaarde onterfd. Met belofte deezen erfkoop, cessie, transport en 

overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als naar rechten verplicht. Onder renunciatie van alle strijdige 

exceptien en alles in gevolge koopsconditien daarvan geformeerd. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik 

richter voornoemd deeze neffens comparant pro se et qqa eigenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 26 juny 1798. 

 

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

voor mij en assessoren Egbert van Lochem en Marten ten Rouwenhorst persoonlijk in judicio erscheenen 

is den burger J.H. Bloemen lid van de Municipaliteit der stad Oldenzaal voor zich en als 

volmachtiger van de burgers Jasper Zweers en Klaas Zweers en als gesubstitueerde volmachtiger 

van de burgers Jasper van Munster, Marten Bruins en J.G. Pruim alle woonachtig op den 

Hardenberg, luid acten van qualificatien in dato Oldenzaal den 8 in Hardenberg en den 6 mey 1798 nevens 

deeze ten prothocolle geregistreerd. Verklaarende ten gevolge van op den 20 dec. 1797 publique gedaane 

verkoop en vervolgens ten genoegen ontvangene volle kooppenningen ter summa van f 290 van 21 

stuiver het stuk, aan den kooper Aloff ten Hegteler, deszelfs huisvrouw en erfgenaamen, landsedelijk te 

cedeeren en over te draagen het tiende en elfde perceel van het erve en goed Groot Bruggink in het 

karspel Goor, zijnde twee stukken bouwland ieder groot min off meer zes schepel gesaay en elk 

bezwaard met 16 stuiver en twee penningen ordinaris verpondinge en 12 stuiver en 12 penn. ordinaris 

contributie, kennelijk op de Braak langs het negende parceel zijnde drie schepel door proc. Hulsken en H. 

ten Bronnekreeff aangekogt naast elkanderen geleegen. Ontervende alle comparanten zich zelven neffens 

voornoemde zijne constituenten daarvan en in tegendeel alle kooperen met de hunnen in alle lusten en 

lasten, rechten en gerechtigheeden daar wederom aanervende door deezen. Met belofte deezen erfkoop, 

cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als naar rechten verplicht. Onder 

renunciatie van alle strijdige exceptien en alles in gevolge koopsconditien daarvan geformeerd. S.A.L. In 

kennisse der waarheid heb ik richter voornoemd deeze neffens comparant pro se et qqa eigenhandig 

getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 26 juny 1798. 

 

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

voor mij en assessoren Egbert van Lochem en Marten ten Rouwenhorst persoonlijk in judicio erscheenen 

is den burger J.H. Bloemen lid van de Municipaliteit der stad Oldenzaal voor zich en als 

volmachtiger van de burgers Jasper Zweers en Klaas Zweers en als gesubstitueerde volmachtiger 

van de burgers Jasper van Munster, Marten Bruins en J.G. Pruim alle woonachtig op den 

Hardenberg, luid acten van qualificatien in dato Oldenzaal den 8 in Hardenberg en den 6 mey 1798 nevens 

deeze ten prothocolle geregistreerd. Verklaarende ten gevolge van op den 20 dec. 1797 publique gedaane 

verkoop en vervolgens ten genoegen ontvangene volle kooppenningen ter summa van f 340 van 21 

stuiver het stuk, saamen aan de kooperen Carel ten Zijthoff en Harmannus Weischede, landsedelijk te 

cedeeren en over te draagen het twaalfde en vijftiende parceel van het erve en goed Groot Bruggink 

in het karspel Goor, zijnde twee stukken bouwland ieder groot min off meer agt schepel gezaay en elk 



bezwaard met f 1-1-8 ord. verponding en f 0-17-0 ord. contributie, beide kennelijk en wel het eerste naast 

het elfde parceel door Alof ten Hegteler aangekogt en het laatste tusschen het veertiende en zestiende 

perceel, door verkooperen aangehouden, geleegen. Ervende diensvolgens comparant pro se et qq de 

voornoemde kooperen met hunne erfgenaamen in alle lusten en lasten, rechten en gerechtigheeden daar 

aan, terwijl in tegendeel zich zelven met zijne constituenten daar thans verklaarde onterfd. Met belofte 

deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als naar rechten verplicht. 

Onder renunciatie van alle strijdige exceptien en alles in gevolge koopsconditien daarvan geformeerd. 

S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter voornoemd deeze neffens comparant pro se et qqa 

eigenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 26 juny 1798. 

 

Wij Municipaliteit off Scheepenen der stad Oldenzaal certificeeren mits deezen dat voor ons gecompareert 

en erscheenen zijn Jasper Zweers en Klaas Zweers woonachtig op den Hardenbergh en hebben voor haar 

zelfs en meede in qualiteit als volmachtigers van de burgers Jasper van Munster, Marten Bruins en J.G. 

Pruim mede woonachtig op den Hardenbergh, aan ons verklaard te hebben geconstitueerd ende 

volmachtig gemaakt, zulx doende in de meest bundigste forma rechtens in en bij deezen, den burger J.H. 

Bloemen lid van de Municipaliteit deezer stad, ten einde om de zaaken en belangens voor hun 

comparanten zelfs en omtrent het erve en goed Groot Bruggink bij Goor, te vertreeden en waar te 

neemen, de kooppenningen die daarvan bereeds verkochte perceelen te ontvangen en daar voor te 

quiteeren, ook derzelver goederen lanzedelijke te transporteeren en de koperen in den eigendom van dien 

vestigen, mitsgaders voor de evictie te caveeren als naar rechte. En generaalijk om daaromtrent alles te 

doen en te verrichten wat zij constituenten zelve meede present zijnde voor hun zouden kunnen, moogen 

off moeten doen. Alles met macht van assumptie en substitutie. Onder belofte van ratihabitie en 

indemniteit en verdere gewoone clausulen als naar rechten. In kennisse der waarheid hebben wij 

Municipaliteit voornoemd deeze gegeven onder onze stads zegel en ondertekening van onzen secretaris. 

Actum Oldenzaal den 8 may 1798 in het jaar der Bataafsche vrijheid. 

 

Wij F. van Munster, G. Nijman en H. Leuveling leden van het intermediair administratief gemeente 

bestuur der stad Hardenbergh doen cond en certificeeren dat voor ons persoonlijk in den gerichte 

gecompareerd zijn de burgers Jasper van Munster, Marten Bruins en Jan Godfried Pruim hier 

woonachtig. De welken verklaarden te hebben geconstitueert ende volmachtig gemaakt, zulx doende in de 

meest bundigste forma rechtens in en bij deezen, hunne meede compagnons de burgers Jasper Zweers en 

Klaas Zweers meede alhier woonachtig. Ten einde om hetzij te saamen off ieder hunner in het bijzonder 

der comparanten zaaken en belangens omtrent het erve en goed Groot Bruggink bij Goor te vertreeden 

en waar te neemen, de kooppenningen die daarvan bereeds verkochte parceelen te ontvangen en daarvoor 

te quiteeren, ook dezelve goederen landsedelijk te transporteeren en de kooperen in den eigendom van 

dien vestigen, mitsgaders voor de evictie te caveeren als naar rechten en generaalijk om daaromtrent alles 

te doen en te verrichten wat zij constituenten mede present zijnde zouden kunnen moogen off moeten 

doen. Alles met magt van substitutie en onder belofte van rehabitie en indemniteit en verdere naar rechten 

gewoone clausulen. Des ten oirconde is deezes met onder stads kleinzegel bekragtigd. 

Actum Hardenbergh den 6 mey 1700 agt en negentig in het jaar der Bataaffsche vrijheid. 

 

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

voor mij en assessoren proc. J.L. [Evist] en Jan Hendrik Bruggink persoonlijk in den gerichte 

gecompareerd zijn Arend Wassink en vrouwe Geertruid Nijenhuis tutore marito. Verklaarende 

opgenoomen en in klinkenden gelde ontvangen te hebben van de erfgenaamen van whijlen Gerrit 

Braamhaar de summa van twaalf honderd guldens, zegge f 1200. Welke penningen zij comparanten 

beloofden jaarlijks en dus alle jaaren tot de aflosse toe, te zullen verrenten met drie gulden en tien stuivers 

van ieder honderd, waarvan de eerste rente zoude verscheenen weesen op heeden over een jaar en zo 

vervolgens alle jaaren en de opzage die aan weerskanten was gereserveert zoude een halff jaar voor elken 

verschijnsdag moeten worden aangekondigd. En als dan voormeld capitaal met de daarop verloopene 



renten aan de renthefferen off recht verkrijgende moet worden gerestitueerd en weerom gegeven. Voor 

welk capitaal en daarop te verloopen renten zij comparanten buiten generaal verband van persoonen en 

goederen bij deesen tot meerder securiteit van de renthefferen tot een speciaal hypotheecq en onderpand 

stellen hun comparanten eigendommelijke plaatsjen Klein Aaftink in Elsen met alle de daar 

onderhoorige hooge en laage landerijen, daar op staande getimmertens en houtgewassen en verder zo en in 

diervoegen als zij comparanten hetzelve van mevrouw M.G. van Doorninck weduwe Jordens op den 10 

febr. 1775 hebben aangekogt. Voorts een hooymaate en het Schipmaatjen genaamd groot een dagwerk 

geleegen tusschen Rotmans en Mensink maat en op den 31 october 1792 door Otto Ernst van Hoevell tot 

Weleveld aan hun overgedraagen. Ten einde de renthefferen of recht verkrijgende bij onverhoopte wan off 

misbetaalinge zich daar aan ten allen tijde weegens voorzeide capitaal en daarop te verloopene renten kost 

en schaadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Renunciereende zij comparanten van alle de 

exceptien in deesen contrarierende en in het bijzonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse 

der waarheid heb ik richter voornoemd neffens den comparanten deese eigenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Rijssen den 4 july 1798. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat 

ter instantie van proc. W. Berends als bediende en volmachtiger van G.B. Sloet tot Canneveld uit kracht 

van verkreegen verwin op den 6 juny jl door deezen gerichte bij executie verkogt het erve en goed 

Blankvoort off Crommendam kennelijk in het Elsenerbroek onder deezen gerichte geleegen en dat 

daarvan kooper is geworden Jan Gerritsen Sprokkerieff voor een summa van twee duizend zeven 

honderd en zestig guldens, zegge f 2760. Dat denzelven vervolgens de volle kooppenningen voldaan en 

betaald heeft en dien ten gevolge bij deezen aan gedagten kooper, deszelfs huisvrouw en erfgenaamen van 

gerichtswegen het voormelde erve en goed Blankvoort off Crommendam met alle lusten en lasten, ap en 

dependentien, rechten en gerechtigheeden, zo en invoegen als de geexecuteerde mr. J.C. Pothoff 

hetzelve in eigendom heeft bezeeten, naar landrechte cedeert, transporteert en overdraagt bij deesen. Den 

kooper met de zijnen daar aanervende en in tegendeel de gexecuteerde met deszelfs erfgenaamen daarvan 

te onterven, onder voorbehoud van de losse daartoe naar landrechte berechtigde. S.A.L. In kennisse der 

waarheid heb deeze van gerichtswegen gegeeven onder mijn hand en zegel. 

Actum Goor den 28 july 1798. 

 

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

voor mij en assessoren Jan Pongers en Gradus Navers persoonlijk in indicio erscheenen zijn Berend 

Rierink (ter Plegt) en deszelfs huisvrouw Hendrika Rierink marito tutore. Verklaarende wegens aan 

hun verstrekte en wel ontvangene penningen aan Hendrik Roelvink en erfgenaamen oprecht en 

deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van vijf honderd guldens, zegge f 500. Met belofte 

hetzelve te zullen verrenten tegn 3 percent jaarlyx waarvan het eerste jaar zal verscheenen zijn op 1 mey 

1799 en zo vervolgens alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe, die zal kunnen en moeten geschieden 

nadat daartoe van de een off andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijke opzage zal zijn 

gedaan. Voor welk voorschreven capitaal en op te loopene renten comparanten behalven generaal verband 

van persoonen en goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en gerichtelijk onderpand stelden 

hun eigendommelijke plaatsjen Rierink genaamd bestaande in huis, gaarden en daar ondergehoorende 

bouw en hooilanden kennelijk in de markte Stokkum deezes gerichts geleegen. Ten einde den rentheffer, 

deszelfs efgenaamen off recht verkreegen hebbende daar aan bij onverhoopte misbetaaling het 

voorschreven capitaal en de daarop te verloopene renten kost en schaadeloos zouden kunnen en moogen 

verhaalen. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. 

In kennisse der waarheid heb ik richter voornoemd deeze neffens comparanten getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 3 aug. 1798. 

 

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

voor mij en assessoren proc. Wilhelm Hulsken en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk in indicio erscheenen 

zijn Hendrik ten Zeldam en vrouw Harmina Zwierink marito tutore. Bekennende en verklaarende 



wegens rugstendige kooppenningen van het door hun op den 20 december 1797 bij publique veiling 

aangekogte eerste parceel van het erve en goed Groot Bruggink aan de respective verkooperen de 

burgers J.H. Bloemen te Oldenzaal voor eenderde en Jasper Zwiers, Klaas Zwiers, Jasper van 

Munster, Marten Bruins en scholtus Jan Godfried Pruim, alle op den Hardenbergh woonachtig voor 

twee derde gedeeltens, oprecht en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van vijftien 

honderd en twaalf guldens, zegge f 1512. Met belofte dit capitaal jaarlijks te zullen verrenten met drie en 

een halve gulden ten honderd waarvan het eerste jaar rente zal verscheenen zijn op den eersten mey 1799 

aanstaande en zo vervolgens alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe, die zal kunnen en moeten 

geschieden nadat daartoe van de een off andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijke 

opzage zou zijn gedaan. Voor welk voorschreven capitaal en op te loopene renten comparanten behalven 

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

onderpand stelden hun voormelde aangekogte en door J.H. Bloemen pro se et qq op den 26 july jl 

aan hun overgedraagen eerste parceel van het erve en goed Groot Bruggink, buiten en behalven de 

houtgewassen dewelke comparanten van dit verband houden uitgeslooten. Ten einde de renthefferen, 

derzelver erfgenaamen off recht verkreegene daar aan bij onverhoopte misbetaaling het voorschreven 

capitaal en de daarop te loopene renten ter zijner tijd kost en schaadeloos zouden kunnen en moogen 

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

richter voornoemd deeze neffens den eersten comparant hiertoe door zijne huisvrouw behoorlijk 

gequalificeert, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 9 aug. 1798. 

 

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

voor mij en assessoren H. Dijkink en Martinus van der Horst persoonlijk in den gerichte erscheenen zijn 

Aegedius Daniël Trip, Jan Jordaan en E. Bonkink rentmeester der gereformeerde diaconie, 

goederen en leden van den kerkenraad van Haxbergen. Verklaarende ten gevolge van op den 19 april 

1798 publicq gedaane verkoop en op heeden ten genoegen ontvangen volle kooppenningen ter summa 

van f 632 vrij geld aan Gerrit Meenderink op Brukink, deszelfs huisvrouw en erfgenaamen, 

landsedelijk te cederen en over te draagen den halven tienden off twintigsten gast garftiende gaande 

uit de pastorielanden te Markelo, welke in gebruik zijn bij Jan Pongers, Jan Bartels, Kraayenzang en 

Huiting. Voorts uit de landen van Lonink, Schrijver, Bussink, Gerrit Lukes en Aarend Kloeken. Alles zo 

en invoegen als deselve aan den gereformeerden armenstaat van Haxbergen in eigendom heeft behoord en 

voor de wederhelft aan Harmen Dijkink en den kooper is gehoorende. Zullende echter den kooper deezen 

halven tienden moeten op en naspeuren zonder dat verkooperen tot eenige aanwijzinge daar van willen 

verplicht zijn off daarvan naderhand eenige verantwoordinge willen hebben. Ontervende alzo 

comparanten der welgemelde gereformeerde diaconie van Haxbergen daarvan, terwijl in tegendeel den 

kooper met de zijnen daarvan waaren aanervende door deezen. Met belofte deezen erfkoop, cessie, 

transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als naar rechte verplicht. Onder renunciatie van 

alle strijdige exceptien en volgens koopsconditien daarvan opgericht. S.A.L. In kennisse der waarheid heb 

ik richter deeze nevens comparanten getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 14 aug. 1798. 

 

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

voor mij en assessoren Jan ten Bronnekreeff en Aarend Hagen persoonlijk in den gerichte erscheenen zijn 

Hendrikus Warmelink en deszelfs huisvrouw Hendrika Kwack marito tutore. Verklaarende ten 

gevolge van op den 6 juny 1797 gedaane verkoop en vervolgens ten genoegen ontvangene volle 

kooppenningen ter summa van negen honderd guldens aan Berend Oonk en deszelfs huisvrouw 

Jenneken Bloemendal landsedelijk te cedeeren en over te draagen hun eigendommelijke bouw en 

hooiland met het daarbij off op staande huis kennelijk in het Coeversbroek tusschen Brukinkbroek en 

het land van Berend Lodeweges onder Markelo gelegen. Ontervende alzo comparanten zich zelven en 

erfgenaamen daarvan en in tegendeel de kooperen met de hunnen in alle lusten en lasten, rechten en 

gerechtigheeden, daar aanervende door deezen. Met belofte deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt 



ten allen tijde te zullen caveeren als naar rechten verplicht. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige 

exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter voornoemd deze neffens comparanten getekend 

en gezegeld. 

Actum Goor den 29 aug. 1798. 

 

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

voor mij en assessoren Jan ten Bronnekreeff en Aarend Hagen persoonlijk in indicio erscheenen zijn 

Berend Oonk en deszelfs huisvrouw Jenneken Bloemendal marito tutore. Verklaarende wegens aan 

hun verstrekte en wel ontvangene penningen aan Albert Klein Besselink te Almen woonende oprecht en 

deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van zes honderd guldens, herzegge f 600. Met belofte 

dit capitaal te zullen verrenten met drie en een halve percent, waarvan den eersten verschijnsdag zal 

koomen in te vallen op Sint Michiel off den 29 september deezes jaars 1798 aanstaande en zo vervolgens 

alle jaaren tot de restitutie en aflosse toe; die zal kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een 

off andere zijde een halff jaar voor den verschijnsdag behoorlijk opzage zal zijn gedaan. Voor welk 

voorschreven capitaal en op te loopene renten comparanten behalven generaal verband van persoonen en 

goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en gerichtelijk onderpand waaren stellende hun 

eigendommelijke huis, hooy en bouwland in het Coevers kennelijk aan het Markelerbroek geleegen, 

zo en invoegen als zij het zelven van H. Warmelink en vrouw hebben aangekogt en teste prothocollo op 

heeden aan hun is overgedragen. Ten einde den rentheffer, deszelfs erfgenaamen off recht verkreegen 

hebbende daar aan bij onverhoopte misbetaalinge het voorschreven capitaal en renten ter zijner tijd kost en 

schaadeloos zouden kunen verhaalen. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien in het bijzonder die 

van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter deeze neffens den eersten 

comparant hiertoe door zijne huisvrouw meede gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 29 aug. 1798. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en wegens Hooger Overigheid Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat 

op den 6 juny 1798 ter instantie van proc. W. Berends als bediende en volmachtiger van G.B. Sloet tot 

Kanneveld uit kracht van landsedelijke verkreegen verwin door deezen gerichte bij excutoriaale distractie 

zijn verkogt de vaste goederen van mr. J.C. Pothoff en dat voor het tweede parceel, zijnde het halve 

Verdriets plaatsjen in het Elsenerbroek geleegen, bij het uitgaan der kaars kooper is geworden 

procureur Wilhelm Hulsken die daadelijk tot effective kooper benoemd heeft Hendrik ten 

Bronnekreeff. Dat voormelde kooper Hendrik ten Bronnekreeff vervolgens de volle kooppenningen ter 

summa van honderd vier en zeventig guldens voldaan en betaald heeft en ik hem derhalven bij deezen 

van gerichtswegen het voorschreven halve Verdriets plaatsjen landsedelijk cedeer en overdrage. Den 

geexecuteerden mr. J.C. Pothoff daarvan verklaarende onterft en in tegendeel den kooper met de zijnen in 

alle lusten en lasten, recht en  gerechtigheid, daar aangeerfd, onder voorbehoud echter van de losse aan de 

daartoe naar landrechte berechtigden. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter voornoemd deeze 

gegeeven onder mijn hand en zegel. 

Actum Goor den 3 october 1798. 

 

Ik Wilhelm Jalink en W. Hulsken verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificeere kragt deezes dat 

Willem Beekhuis schoolmeester der stad Goor op den 29 sept. deezes jaars 1798 bij publique distractie 

ter instantie van dit gerichte gedaan namens dr. Wilhelm Jalink als gesubstitueerde ontvanger der reeele 

landsmiddelen des gerichts Kedingen heeft aangekogt het land in gelegen en staande op naam van 

Berend nu Jan Paaschers voor eene somma van f 62. Van welke kooppenningen aan den verkooper 

heeft betaald de rugstendige reeele middelen ter summa van f .. met de kosten daarop gelopen zich te 

saamen bedraagende f ... Zijnde den overschot der kooppenningen door den kooper op de intrest off 

capitaal zo aan de geexecuteerde ingevolge hypotecatie op dit verkogte land had opgeschooten onder zich 

behouden. En vermits de pretensie en kosten waar voor opgemelde land is geexecuteert voldaan is, zo doe 

ik verwalter richter voormeld van gerichtswegen aan den voorschreven kooper landsedelijk cessie, 

transport en overdragt. De geexecuteerde daarvan ontervende en den kooper en deszelfs erfgenaamen daar 



wederom aanervende bij deezen, voorbehoudens de losse aan de geene welke dezelve competeert. Des ten 

oirconde hebbe deeze getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 5 october 1798. 

 

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

voor mij en assessoren Harmannus van de Zagekuile en Arnoldus de Lat persoonlijk in den gerichte 

erscheenen is Jan Kistemaaker hiertoe door de Municipaliteit der stad Deventer volgens acte van 

qualificatie in dato Deventer den 3 november 1798 nevens deese ten prothocolle geregistreerd 

bevolmachtigd. Verklaarende dat Jan Baade de tiende genaamd Baade onder Markelo geleegen 

gehoord hebbende onder het Groote Capittel en welke volgens resolutie van de gecombineerde 

vergadering den 6 febr. 1798 aan gemelde Jan Bade verkogt is, geheel voldaan en betaald heeft en voorts 

aan gemelde Jan Bade cessie, transport en overdragt van opgemeld tiende Baade genaamt onder Markelo 

geleegen, te doen als naar landrechte. Derhalven den kooper met zijne erfgenaamen daar aan te erven en in 

tegendeel het Groote Capittel der stad Deventer voormeld daarvan te onterven. Met belofte dat deezen 

erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde zou worden gecaveert als naar rechten verplicht en 

renunciatie van alle strijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter voormeld deeze 

neffens den comparant getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 9 november 1798. 

 

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

voor mij en assessoren Harmannus van de Zagekuile en Arnoldus de Lat persoonlijk in den gerichte 

erscheenen is Jan Kistemaaker hiertoe door de Municipaliteit der stad Deventer volgens acte van 

qualificatie in dato Deventer den 3 november 1798 nevens deese ten prothocolle geregistreerd 

bevolmachtigd. Verklaarende dat Gerrit Poel de tiende genaamd de Poel onder Markelo buurschap 

Herke geleegen, gehoord hebbende onder het Groote Capittel en welke volgens resolutie van de 

Municipaliteit van 24 april 1798 aan gemelde Gerrit Poel verkogt is, geheel voldaan en betaald heeft en 

voorts aan gemelde Gerrit Poel cessie, transport en overdragt van opgemelde tiende de Poel genaamd 

onder Markelo buurschap Harke geleegen, te doen als naar landrechte. Derhalven den kooper met zijne 

erfgenaamen daar aan te erven en in tegendeel het Groote Capittel der stad Deventer voormeld daarvan te 

onterven. Met belofte dat deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde zou worden 

gecaveert als naar rechten verplicht en renunciatie van alle strijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der 

waarheid heb ik richter voormeld deeze neffens den comparant getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 9 november 1798. 

 

Wij leden van de Municipaliteit der stad Deventer bekennen en verklaaren in de beste en bestendigste 

forma rechtens te qualificeeren en volmachtig te maaken Jan Kistemaker woonende te Markelo om te 

compareeren voor het landgerichte van Kedingen en aldaar te verklaaren dat Jan Bade de tiende 

genaamd Baade onder Markelo gelegen, gehoord hebbende onder het Groote Capittel en welke volgens 

resolutie van de gecombineerde vergadering van 6 febr. 1798 aan gemelde Jan Baade verkocht is, geheel 

voldaan en betaald heeft en voorts om aan gemelde Jan Baade cessie, transport en overdragt van 

opgemelde tiende Baade genaamd onder Markelo geleegen, te doen als naar landrechte.  

Vervolgens om meede voor hetzelve landgerichte van Kedingen te verklaaren dat Gerrit Poel de tiende 

genaamd de Poel onder Markelo buurschap Herike gelegen, gehoord hebbende onder het Groote 

Capittel en welke volgens resolutie van de Municipaliteit van 24 april 1798 aan gemelde Gerrit Poel 

verkocht is, geheel voldaan en betaald heeft en voorts om aan gemelde Gerrit Poel cessie, transport en 

overdragt van opgemelde tiende de Poel genaamd onder Markelo buurschap Herike gelegen, te doen als 

naar landrechte. In kennisse der waarheid hebben wij deese gegeeven onder onze stadzegel en met de 

subscriptie van een onzer secretarien doen bekrachtigen. 

Actum Deventer den 3 november 1798. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere kragt deezes dat voor mij en 



assessoren Harmannus van de Zagekuile en Hendrik Bronnekreeff erschenen is juffrouw Anna Isabella 

Hulsken weduwe van wijlen burgmr Wolter Jalink geadsisteerd met H.B. (van der) Namer als haaren 

ad hune actum verkoren momber. Welke bekende en verklaarde wegens in den afgelopenen jaare 1797 

aan haar en wel ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te zijn aan gezusters juffr. 

Catharina en Johanna Menger huisvrouw van proc. B.H. Knape een capitale summa van een 

duisend caroli guldens f 1000. Met belofte van hetzelve jaarlijks en alle jaar te zullen verrenten met 3 gld 

en 10 stuiver van het hondert, waarvan het eerste jaar rente zal verschenen zijn op den 1 november 

aanstaande, als zijnde dit capitaal ook op dien datum door de renthefferen van comparante opgeschooten 

tot mede aflossinge van een capitaal groot 2000 gl ten profijte van de heer Johan Casper Lemker en vrouw 

gevestigd en comparante wegens erve Bekkers in de boerschap Harke gelegen ende vervolgens van jaar 

tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Welke alle jaaren zal kunnen en moogen geschieden mits de een de 

andere een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijke opzage en loskondinge doet. Voor welk capitaal 

en daarop te verlopen rente comparante onder adsistentie als vooren verbond haar persoon, gereede en 

ongereede goederen en tot een speciaal hypotheecq en onderpand daarvoor steld haar toebehorende 

erve en goed Bekkers in de boerschap Harke gelegen, met alle derzelver hoge en laage landerien. Ten 

einde de renthefferen of derzelver erfgenamen zig daar aan ten allen tijde in cas van onverhoopte 

misbetaling kost en schadeloos zouden kunnen en mogen verhalen. Renuncieerende ten dien einde van 

alle tegenstrijdige exceptien in specie die van ongetelden gelde. S.A.L. In waarheids oirconde heb ik 

verwalter rigter voornoemd deeze neffens comparante en mombaar eigenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 2 jann. 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat ter instantie van den advocaat 

J.H. Jalink als volmachtiger van Otto Meyer te Diepenheim, uit kracht van verkreegen verwin op den 

25 october 1794 door deezen gerichte bij executie is verkogt een perceel hooyland het Apengoor 

genaamd toebehoord hebbende aan Jan Mensink (Hietkamp) en vrouw in Stokkum en dat daarvan bij 

het uitgaan der kaars kooper is geworden Jan Klossert met een somma van f 355. Dat denzelven 

vervolgens de volle kooppenningen voldaan en betaald hebbende, ik hem dien ten gevolge van opgemelde 

parceel bij deezen van gerichtswegen landsedelijke cessie, transport en overdragt doe. Denzelven met 

zijne erfgenaamen daar aanervende en in tegendeel de geexecuteerdens met de hunne daarvan ontervende, 

onder voorbehoud van de losse aan de daartoe naar landrechte berechtigde. S.A.L. In kennisse der 

waarheid heb ik richter voornoemd deeze getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 25 febr. 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessooren Gerrit 

Jan van Heek en Jan Kistemaaker persoonlijk in den gerichte erscheenen zijn Hendrikus Gorkink en 

Teunisken Ikkink ehelieden marito tutore. Verklaarende verkogt te hebben, zulks alnog doende kracht 

deezes, hun eigendommelijke vrije allodiale stuk bouwland groot ruim vijff schepel gezaay den 

Grooten Bronskamp genaamd kennelijk geleegen in den Markeler esch teindens de gemeene weg aan 

Kremers hekke en Krabbenbos kamp en zijwaars de landen van Zwiers en Lonink. Doende jaarlijks in 

ordinaris verpondinge 16 stuiver en in ordinaris contributie 12 stuiver en aan te vaarden op Jacobi 

aanstaande off wel zodra het daarop staande gewas daarvan gesepareerd. En zulx aan en ten erflijken 

profijte van Gerrit Lukes (Krabbenbos) en vrouw Jenneken Lukes voor een summa van f 570 vrij geld. 

Welke kooppenningen in minderinge zouden verstrekken van een capitaal groot f 600 en daarop 

verloopene renten zich te zaamen ingevolge berekening op heden gemaakt en bedraagende f 130 volgens 

acte van hypothecatie in dato den 23 juny 1792 door comparanten aan de kooperen verschuldigd. En welk 

capitaal dus per resto bleeff een honderd en zestig guldens, herzegge f 160 en sederd den laatsten 

verschijnsdag weder te verrenten tegen zodaane percent als bij de gelibelleerde acte van hypothecatie 

gespecificeert. Doende derhalven comparanten van opgemelde perceel bij deezen landsedelijke cessie, 

transport en overdragt aan de kooperen meergemeld. Dezelve met hunne erfgenaamen daar aanervende en 

in tegendeel zich met de hunnen daar thans houdende onterfd. Met belofte deesen erfkoop, cessie en 

overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als naar rechten verplicht. Onder renunciatie van alle strijdige 



exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik richter voornoemd deese neffens den comparants zoon 

Harmen Gorkink hiertoe door deselve in judicio gequalificeert, getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 1 maart 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessooren J.A.J. 

[Sloet] en Wilhelm Hulsken persoonlijk in den gerichte erscheenen is Derk Oonk woonachtig in Harke. 

Bekennende en verklaarende wegens aan hem verstrekte en wel ontvangen penningen aan Willem Kamp 

in het Deldenerbroek woonachtig deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van twee honderd 

guldens, herzegge f 200. Met belofte dit capitaal te zullen verrenten met vier ten honderd jaarlijks 

waarvan het eerste jaar rente zal verscheenen zijn op den 1 mey deezes jaars 1799 aanstaande en zo voorts 

van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe, die zal kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de 

een off andere zijde een halff jaar voor den verschijnsdag behoorlijk opzage zal zijn geschied. Voor welk 

voorschreven capitaal en op te loopene rente comparant behalven generaal verband van persoon en 

goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en gerichtelijk onderpand was stellende zijn 

eigendommelijke parceel hooyland groot een en een halff dagwerk het Slag genaamd kennelijk agter 

den gaarden van den Welmer en den kamp van Vrielink in de buurschap Harke geleegen. Ten einde den 

rentheffer, zijne erfgenaamen off recht verkeegen hebbende daar aan bij onverhoopte misbetaaling het 

voorschreven capitaal en renten ter zijner tijd kost en schaadeloos zoude kunnen verhaalen. Onder 

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

kennisse der waarheid hebbe ik deeze neffens comparant getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 21 maart 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren 

Martinus van der Horst en Hermannus van de Sagekuile persoonlijk in den gerigte erscheenen zijn 

Harmen Wilbers en Harmina Lukes echtelieden marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedaane 

verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ter summa van zeventig guldens, herzegge f 

70, aan Gerhardus Verbeek en deszelfs huisvrouw Hendrika Weerman en erfgenaamen, landsedelijk 

te cedeeren en over te dragen hun eigendommelijke huis kennelijk in de buurschap Harke op de 

kooperen grond staande, naast of tegenover de Schollerij gelegen (=erve Berend Wilbers). Zig zelven en 

erfgenaamen diensvolgens daarvan te onterven en in tegendeel de kooperen met de hunnen in alle lusten 

en lasten, regten en geregtigheden daar wederom aan te erven. 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 ingevolge koopbrief heden daarvan opgerigt. S.A.L. In kennisse der 

waarheid heb ik rigter deeze neffens proc. Wilhelm Hulsken hiertoe door comparanten des schrijvens 

onervaaren en geen zegel gebruikende, getekend en gezegeld. 

Binnen Goor den 12 april 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren 

Martinus van der Horst en Jan de Moor persoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Jan Hendrik Olijdam 

op Wellink in Harke en Jenneken Koelers ehelieden marito tutore. Bekennende en verklaarende wegens 

aan hun verstrekte en wel ontfangene penningen aan Harmen Gerritsen Krebbers en deszelfs 

huisvrouw Albertjen Leusink deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van vijftig guldens, 

herzegge f 50. Met belofte dit capitaal te zullen verrenten met twee guldens in het jaar waarvan den 

eersten verschijnsdag zal zijn op den 1 may achtien hondert en zoo alle jaaren tot de 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 rente comparanten 

behalven generaal verband van persoon en goederen mits deezen een speciaal hypotheecq en gerigtelijk 

onderpand waaren stellende hun eygendommelijk perceel hooyland groot een dagwerk de Slagmaat 

genaamd gelegen in de Harker meeden agter Mullers huis aan het slag. Ten einde de renthefferen, 

derzelver erfgenaamen of regt verkregen hebbende daar aan bij onverhoopte misbetaling het voorschreven 

capitaal en renten ten allen tijde kost en schadeloos zouden kunnen verhaalen. Onder renunciatie van alle 



strijdige exceptien in het bijzonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik 

rigter deeze neffens comparanten getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 30 april 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat ter instantie van proc. 

Wilhelm Hulsken als bediende van Gerrit ten Haghuis uyt kragt van gesubtineerd vrijwillig verwin op 

den 20 april 1799 voor deezen gerigte bij executie zijn verkogt de vaste goederen van Jan Hendrik 

Oolbrink nu Welmer en deszelfs huisvrouw Aaltjen Welmer in Stokkum en dat van het tweede parceel 

het Scholten stukke genaamd in de Weerd langs Hoevink land gelegen groot volgens acte van 

hypothecatie op den 15 december 1797 ten profijte van Teunis Schottink gepasseerd, ruim drie schepel 

gezaay en bij het uytgaan der kaars kooper is geworden Teunis Schottink met een summa van f 260. 

Dat dezelve vervolgens de volle kooppenningen voldaan en betaald hebbende, ik hem dezen ten gevolge 

van opgemelde parceel bij deezen van gerigtswegen landsedelijke cessie, transport en overdragt doe. 

Denzelven met zijne erfgenaamen daar aanervende en in tegendeel de geexecuteerdens met de hunnen 

daarvan ontervende onder voorbehoud van de losse aan de daartoe na landrecht beregtigde. S.A.L. In 

kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 7 juny 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat ter instantie van proc. 

Wilhelm Hulsken als bediende van Gerrit ten Haghuis uyt kragt van gesubtineerd vrijwillig verwin op 

den 20 april 1799 voor deezen gerigte bij executie zijn verkogt de vaste goederen van Jan Oolbrink nu 

Welmer en deszelfs huisvrouw Aaltjen Welmer in Stokkum en dat van het derde perceel twee 

dagwerken hooyland de Lipsink reise genaamd kennelijk tusschen de landen van Effink en Wannink in het 

Stokkemerbroek gelegen bij het uytgaan der kaars kooper is geworden Hendrik ten Barvde met een 

summa van f 192-3-0. Dat denzelven vervolgens de volle kooppenningen voldaan en betaald hebbende, 

ik hem dien ten gevolge van opgemeld perceel bij deezen van gerigtswegen landsedelijke cessie, transport 

en overdragt doe, denzelven met zijne erfgenaamen daar aanervende en in tegendeel de geexecuteerdens 

met de hunnen daar van ontervende onder voorbehoud van de losse aan de daartoe na landrecht 

beregtigde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 7 juny 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat ter instantie van proc. 

Wilhelm Hulsken als bediende van Gerrit ten Haghuis uyt kragt van gesubtineerd vrijwillig verwin op 

den 20 april 1799 voor deezen gerigte door deezen gerigte bij executie zijn verkogt de vaste goederen van 

Jan Hendrik Oolbrink nu Welmer en deszelfs huisvrouw Aaltjen Welmer in Stokkum en dat van het 

vierde perceel het Bergstukke in den berg esch tusschen de landen van Hoestink en Roelvink gelegen 

groot ongeveer zes schepel lands; bij het uytgaan der kaars kooper is geworden Harmen Kooyer met een 

somma van f 330. Dat denzelven vervolgens de volle kooppenningen voldaan en betaald hebbende, ik 

hem dien ten gevolge van opgemeld perceel bij deezen van gerigtswegen landsedelijke cessie, transport en 

overdragt doe, denzelven met zijne erfgenaamen daar aanervende en in tegendeel de geexecuteerdens met 

de hunnen daar van ontervende onder voorbehoud van de losse aan de daartoe na landrecht beregtigden. 

S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 7 juny 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat ter instantie van proc. 

Wilhelm Hulsken als bediende van Gerrit ten Haghuis uyt kragt van gesubtineerd vrijwillig verwin op 

den 20 april 1799 voor deezen gerigte door deezen gerigte bij executie zijn verkogt de vaste goederen van 

Jan Hendrik Oolbrink nu Welmer en deszelfs huisvrouw Aaltjen Welmer in Stokkum en dat van het 

vijfde perceel het Lange stukjen genaamd groot ongeveer zes spind land in de Woerd gelegen; bij het 

uytgaan der kaars kooper is geworden Arent Jan Oolberink met een somma van f 55. Dat denzelven 

vervolgens de volle kooppenningen voldaan en betaald hebbende, ik hem dien ten gevolge van opgemeld 



perceel bij deezen van gerigtswegen landsedelijke cessie, transport en overdragt doe, denzelven met zijne 

erfgenaamen daar aanervende en in tegendeel de geexecuteerdens met de hunnen daar van ontervende 

onder voorbehoud van de losse aan de daartoe na landrecht beregtigden. S.A.L. In kennisse der waarheid 

heb ik rigter voornoemd deeze getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 7 juny 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat ter instantie van proc. 

Wilhelm Hulsken als bediende van Gerrit ten Haghuis uyt kragt van gesubtineerd vrijwillig verwin op 

den 20 april 1799 voor deezen gerigte door deezen gerigte bij executie zijn verkogt de vaste goederen van 

Jan Hendrik Oolbrink nu Welmer en deszelfs huisvrouw Aaltjen Welmer in Stokkum en dat van het 

zesde perceel het Schepel stuk genaamd bij het uytgaan der kaars kooper is geworden Teunis 

Schottink met een summa van f 45. Dat denzelven vervolgens de volle kooppenningen voldaan en 

betaald hebbende, ik hem dien ten gevolge van opgemeld perceel bij deezen van gerigtswegen 

landsedelijke cessie, transport en overdragt doe, denzelven met zijne erfgenaamen daar aanervende en in 

tegendeel de geexecuteerdens met de hunnen daar van ontervende onder voorbehoud van de losse aan de 

daartoe na landrecht beregtigden. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze 

getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 7 juny 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat ter instantie van proc. 

Wilhelm Hulsken als bediende van Gerrit ten Haghuis uyt kragt van gesubtineerd vrijwillig verwin op 

den 20 april 1799 voor deezen gerigte door deezen gerigte bij executie zijn verkogt de vaste goederen van 

Jan Hendrik Oolbrink nu Welmer en deszelfs huisvrouw Aaltjen Welmer in Stokkum en dat van het 

zevende perceel bestaande in ongeveer een dagwerk hooyland de Stege genaamd aan de Bolksbeek 

gelegen bij het uytgaan der kaars kooper is geworden Jan Harmen Landewers (Rietmans) met een 

summa van f 83-10. Dat denzelven vervolgens de volle kooppenningen voldaan en betaald hebbende, ik 

hem dien ten gevolge van opgemeld perceel bij deezen van gerigtswegen landsedelijke cessie, transport en 

overdragt doe, denzelven met zijne erfgenaamen daar aanervende en in tegendeel de geexecuteerdens met 

de hunnen daar van ontervende onder voorbehoud van de losse aan de daartoe na landrecht beregtigden. 

S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 7 juny 1799. 

  

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat ter instantie van proc. 

Wilhelm Hulsken als bediende van Gerrit ten Haghuis uyt kragt van gesubtineerd vrijwillig verwin op 

den 20 april 1799 voor deezen gerigte door deezen gerigte bij executie zijn verkogt de vaste goederen van 

Jan Hendrik Oolbrink nu Welmer en deszelfs huisvrouw Aaltjen Welmer in Stokkum en dat van het 

huis en gaarden het Welmers genaamd door Gerrit Kremers als kooper en dadelijk tot kooper is 

benoemd Jan Lubberts, mitsgaders van een kamp bouwland groot ongeveer drie mudde gezaay aan 

het veld en Hoevink kamp gelegen aan Hermen Letink (Snellink). Dat voornoemde kooperen vervolgens 

de volle kooppenningen in termin voldaan hebbende, ik dezelve dien ten gevolge opgemelde perceelen 

aan dezelve respective bij deezen van gerigtswegen landsedelijke cessie, transport en overdragt doe, 

denzelven met zijne erfgenaamen daar aanervende en in tegendeel de geexecuteerdens met de hunnen daar 

van ontervende onder voorbehoud van de losse aan de daartoe na landrecht beregtigde. S.A.L. In kennisse 

der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze gegeven onder mijn hand en zegel. 

Actum Goor den 7 juny 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren 

Gerhardus Verbeek en Berent Holtkamp in den gerigte erscheenen zijn Hermannus Weischede en 

Gerridiena van Assen echtelieden marito tutore. Verklaarende van gedaane verkoop en ten genoegen 

ontfangene volle kooppenningen ter summa van drie hondert negentig guldens vrij geld aan Harmen 

Immink in de buurschap Harke woonende, landsedelijk te cedeeren en over te draagen hunne 



eygendommelijke twee dagwerken hooyland kennelijk in de Harker meeden, zijwaards aan Eertink 

kampjen en de Schipbeek en het eindens de landen van Harmen Philipsborg in de Lookerdijk bij den 

Stromperd geleegen, zijnde vrij allodiaal en niet anders dan met gewoone heeren lasten bezwaard. 

Ontervende derhalven comparanten zig zelven en erfgenaamen daarvan en in tegendeel den kooper met de 

zijnen daar wederom aanervende. Met belofte deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde 

te zullen caveeren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle hier tegens strijdende exceptien. 

S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd neffens comparanten getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 20 july 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Jan 

Harmen Scholten en Gerrit ter Morsche persoonlijk in den gerigte erscheenen is Derk Oink. Verklaarende 

ten gevolge van op heeden gedaane verkoop en daadelijk ten genoegen ontfangene volle kooppenningen 

ter summa van een hondert guldens aan Jan Notteberg en deszelfs huisvrouw Hendrika ten 

Gazendam, landsedelijk te cedeeren en over te dragen zijn eygendommelijke perceel hooyland groot 

een half dagwerk waarvan de wederhelft aan de kooperen behoord, kennelijk in het Elsenerbroek 

tusschen de landen van Claas Olthoff en de Meyer gelegen. Ontervende derhalven comparant zig zelven 

met zijne erfgenaamen daarvan en in tegendeel de kooperen met de hunnen in alle lusten en lasten, regten 

en geregtigheeden, daar wederom aanervende door deezen. 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 der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens 

comparant geteekent, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor op den plaats Oink in Harke den 23 july 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren 

Arnoldus de Lat en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk in indicio erscheenen zijn Egbert Brinkmans 

(Snijders) en Jenneken Schepers ehelieden marito tutore. De welke bekenden en verklaarden wegens aan 

hun verstrekte en wel ontfangene penningen aan Jan Greven en deszelfs huisvrouw Hendrika Alink 

deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van drie hondert guldens, herzegge f 300. Met belofte 

dezelve te zullen verrenten met drie en drie quart guldens ten hondert; zoo nogthans dat de interesse 

binnen drie maanden na den verschijnsdag betaalende rentgeveren met drie en een halve gulden ten 

hondert zouden kunnen volstaan. Zullende hier van het eerste jaar rente verscheenen wezen op heeden 

over een jaar en zoo voorts alle jaaren tot de restitute en aflosse toe, die wederzijds bleef voorbehouden en 

zouw kunnen en moeten 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 

verlopene renten comparanten buiten generaal verband van hunne persoonen en goederen mits deezen tot 

een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren stellende hun eygendommelijke stuk 

bouwland het Brinkmans stukke genaamd groot zes schepel gezaay en gelegen in den Noord esch langs 

het land van Volkerink en den gemeenen weg agter Ziggers kennelijk onder onder Markelo gelegen. Ten 

einde de renthefferen, derzelver erfgenaamen of regt verkreegen hebbende daar aan bij onverhoopte 

misbetaalinge het voorschreven capitaal met de rugstendige renten ten allen tijde kost en schadeloos 

zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder afstand van alle tegenstrijdige exceptien in specie van die van 

ongetelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens eersten 

comparant hiertoe door zijne vrouw in judicio verzogt en gequalificeert, geteekend en gezegeld. 

Actum Goor den 26 july 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren 

Arnoldus de Lat en Gerrit Jan ten Zijthoff persoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Egbert Brinkmans 

(Snijders) en Jenneken Schepers ehelieden marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop 

en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ter summa van zes hondert guldens vrij geld aan Jan 

Rijtmans (Lubberts) en deszelfs huisvrouw Christina Rijtmans (Stegeman) landsedelijk te cedeeren en 

over te dragen hunne eygendommelijke vrije allodiaale twee stukken lands, het eene genaamd het 



Nieuwe land gelegen tusschen de landen van Broekman en Steegeman groot ongeveer drie schepel gezaay 

en het andere den Wissink kamp groot ongeveer drie schepel land tusschen de landen van Baan en Zwiers 

beide kennelijk onder Markelo gelegen. Ontervende alzoo comparanten zig zelfs en hunne erfgenaamen 

daarvan en in tegendeel de kooperen met de hunnen in alle lusten en lasten, regten en geregtigheeden en 

speciaal met een bezwaar van drie gulden en agt stuyvers ordinaire verpondinge en contributie daar 

waaren aan door deezen. Met belofte deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen 

caveeren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle strijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der 

waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens den eersten comparant hiertoe door zijne huisvrouw 

behoorlijk gequalificeerd, geteekend en gezegeld. 

Actum Goor den 26 july 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren 

proc. Wilhelm Hulsken en Arnoldus Rouwenhorst persoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Albert 

Driessen Preuter en deszelfs huisvrouw Geertruyd Gerrits Kottink (op Preuter te Holten) marito 

tutore. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen 

ter summa van twee hondert en vijftig guldens vrij geld aan Jan Klumper en deszelfs huisvrouw 

Geertruid Effink landsedelijk te cedeeren en over te dragen hun eygendommelijke vrij allodiaale stuk 

bouwland groot ruim een half mudde lands heeren maate kennelijk in den Noord esch onder Markelo 

tusschen de landen van Groot Leuvelink en Jan Volkerink gelegen en genaamd de Watertelge. Ontervende 

alzoo comparanten zig zelven en erfgenaamen daarvan en in tegendeel de kooperen met de hunnen in alle 

lusten en lasten, regten en geregtigheeden, daar wederom aanervende door deezen. Met belofte deezen 

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

renunciatie van alle strijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze 

neffens den eersten comparant hiertoe door zijne huisvrouw behoorlijk gequalificeerd geteekend, 

gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 29 july 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren 

proc. B.J. Knape en Jan Gerritsen Bruil persoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Hendrik Eertink en 

deszelfs huisvrouw Aaltje Mensink marito tutore. Bekennende en verklaarende wegens aan hun 

verstrekte en wel ontfangene penningen aan Arent Jalink en deszelfs huisvrouw Christina van Surell 

deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van zeven hondert guldens te verrenten met drie en een 

halve gulden ten hondert jaarlijks, waarvan het eerste jaar interesse zouw verscheenen zijn op den 1 

augustus des jaars 1800 aanstaande en zoo voortaan alle jaaren tot de aflosse toe, die zouw kunnen en 

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

behoorlijke opzage zouw zijn gedaan. Voor welk voorschreven capitaal en op te lopene renten 

comparanten behalven generaal verband van persoonen en goederen bij deezen tot een speciaal 

hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren stellende hun eygendommelijke erve en goed Eertink 

kennelijk in de buurschap Harke onder deezen gerigte gelegen. Ten einde de renthefferen, derzelver 

erfgenaamen of regt verkregen hebbende daar aan bij onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal 

en renten ter zijner tijd kost en schadeloos zouwden kunnen verhaalen. Onder renunciatie van alle 

tegenstrijdige exceptien in het bijzonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid 

heb ik rigter voornoemd deeze neffens comparanten getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 7 augustus 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren mr. 

Jalink en Willem Beekhuis persoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Hendrikus Gorkink en deszelfs 

huisvrouw Tonisken Ikkink marito tutore te Markelo woonende. Verklaarende ten gevolge van op den 

17 july deezes jaars gedaane verkoop en op heeden bij hun ten genoegen ontfangene volle kooppenningen 

ter summa van elf hondert en vijftig guldens, herzegge f 1150 vrij geld, aan Hendrik Kuipers nu 

Reinds en deszelfs huisvrouw Jenneken Reinds (ten Zende) landsedelijk te cedeeren en over te dragen 



hunne eygendommelijke twee derde parten of de twee agterste parceelen in de zoogenaamde 

Bosmaat, in haar geheel groot min of meer zes dagwerken, waarvan de het eerste perceel van het hek af 

aan dwars af aan comparanten verkooperen in eigendom verblijft en de twee agterste perceelen zoo als die 

ten tijde van verkoop zijn uytgebaakt of afgepaald aan de kooperen overgaan; zijnde deeze maat of 

hooyland kennelijk onder Markelo bij het Keppels tusschen de hooylanden van Jan Kistemaker en Albert 

Berkenbos ter eenre en ter andere zijde tusschen die van Jan Volkerink en vrouw Heilerzig gelegen. 

Voorts in haar geheel bezwaard met f 2-5 ordinaire verpondingen jaarlijks, waarvan de contributie en voor 

hunne gekogte twee derde gedeeltens f 1-10 zullen moeten afneemen en houdende kooperen den in en 

uytweg door van Heek, Kraayenzank, Stegeman, Horst en het aan verkooperen verblijven eerste perceel 

mits de weg volgende. Ontervende alzoo comparanten zig zelven en erfgenaamen daarvan en in tegendeel 

de kooperen met de hunnen in alle lusten en lasten, regten en geregtigheeden aan stonden aan te 

aanvaarden en daar wederom aanerfende door deezen. Met belofte deezen erfkoop, cessie, transport en 

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

exceptien en alles volgens koopbrief daarvan opgerigt. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter 

voornoemd deezes neffens comparanten eygenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 11 november 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en Rigter van Kedingen certificeere hier meede dat op den ... deezes jaars ter 

instantie van proc. Wilhelm Hulsken als gesubstitueerde volmagtiger van Jan Lonen en Derk Assink 

executeuren van den boedel en nalatenschap van wijlen D.H. Snell en vrouw, uyt kragt van landsedelijk 

verkregen verwin door deezen gerigte bij executie is verkogt het huis met den daar agter gelegen hof 

of gaarden van Jan Hobbelink en vrouw te Markelo en dat daarvan bij het uytgaan der kaars kooper is 

geworden Christoffer Hofmeyer. Dat deezen kooper vervolgens de volle kooppenningen ter summa 

van vijf en zeventig guldens voldaan en betaald hebbende, ik hem bij deezen ex officio opgemelde huis 

en hoff of gaarden in kennelijke bepaalinge binnen Markelo geleegen, landsedelijk cedeere, transporteere 

en overdrage. De gexecuteerdens Jan Hobbelink en vrouw daarvan verklaarende onterft en in tegendeel 

den kooper met de zijnen in alle lusten en lasten, regten en geregtigheeden daar wederom aangeerft. Onder 

voorbehoud nogthans van de losse aan de daartoe na landregt beregtigden. In kennisse der waarheid hebb 

ik rigter voornoemd deezen gegeeven onder mijn hand en zegel. 

Actum Goor den 12 nov. 1799. 

 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren 

Hendrik Hofste en Jan Hendrik Philipsborg persoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Jan Stegeman en 

Jenneken Brinkgerrits ehelieden marito tutore. De welke bekenden en verklaarden wegens aan hun 

verstrekte en wel ontfangene penningen aan Jan Greven en deszelfs huisvrouw Hendrika Alink, opregt 

en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van vijf hondert guldens, hersegge f 500. Met 

belofte dit capitaal jaarlijks en alle jaaren te zullen verrenten met drie quart gulden van het hondert of den 

intrest binnen drie maanden na den verschijnsdag betaalende met drie en een halve gulden ten hondert. 

Zullende hiertoe den eersten verschijnsdag op heden over een jaar koomen in te vallen en zoo van jaar tot 

jaar continueeren 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 behalven generaal verband van persoonen en 

goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren stellende hun 

eigendommelijk huis, hof en kamp Volkerink of Stegemans genaamd, als mede den Kiers gaarden 

naast comparanten land, alle kennelijk onder Markelo gelegen. Ten einde de renthefferen, derzelver 

erfgenaamen of regt verkregene daar aan bij onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal en renten 

ter zijner tijd kost en schadeloos zouwden kunnen verhaalen. Onder renunciatie van alle hier tegen 

strijdige exceptien in het bijzonder van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik 

rigter voornoemd deeze neffens Jan Stegeman hiertoe mede door zijne huisvrouw verzogt en 

gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 22 nov. 1799. 



 

Ik Wilhelm Jalink J.U.Dr. en Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren 

Hendrik Jan Meyers en Hermannus van de Sagekuile persoonlijk in den gerigte erscheenen in qualiteit als 

gevolmagtigde van de Municipaliteit der stad Deventer, luid acte van qualificatie in dato Deventer den 

19 january 1800 door comparanten ten fine van registratie overgegeven en nevens deeze te prothocolle 

ervintelijk. Verklaarende in gezegde zijne qualiteit dat Jan Hendrik Wiersink (Worsink) de tiende 

genaamd de Groote en Luttike Wiersche tiende, gehoord hebbende onder het Groote Capittel der 

voornoemde stad en door welgemelde Municipaliteit bij resolutie van den 6 september 1799 aan 

denzelven verkogt, geheel voldaan en betaald heeft en dienvolgens aan gedagten Jan Hendrik Wiersink 

van voornoemdem Groote en Luttike Wierschen tienden, landsedelijke cessie, transport en overdragt te 

doen. Denzelven met zijne erfgenaamen daar aanervende en in tegendeel voornoemde zijne constituenten 

of wel het Groote Capittel evengemeld daarvan te onterven onder belofte en verband als na landregte. 

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

gezegeld. 

Actum Markelo den 17 january 1800. 

 

Wij leden van de Municipaliteit der stad Deventer bekennen en verklaaren in de beste en bestendigste 

forma rechtens te qualificeeren en volmagtig te maaken, zulks doende bij deezen, Jan Kistemaker 

woonende te Markelo om te compareren voor het landgerigte van Kedingen en aldaar te verklaaren dat 

Jan Hendrik Wiersink de tiende genaamt de Groote en Lutteke Wiersche tiende gehoord hebbende 

onder het Groote Capittel deezer stad en welke volgens onze resolutie van den 6 september 1799 aan 

dezelven verkogt is, geheel voldaan en betaald heeft en voords om gemelde Jan Hendrik Wiersink van 

voornoemde Groote en Lutteke Wiersche tiende, cessie, transport en overdragt als naar landrechte te doen. 

Des ten waren oirconde hebben wij leden van de Municipaliteit voormeld deze met onze stads zegel en de 

subscriptie van een onzer secretarien doen bekragtigen. 

Binnen Deventer den 19 january 1800. 

 

Ik Wolter Jalink interim Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Hendrik 

Stam en Hermannus van de Sagekuile persoonlijk in judicio erscheenen zijn Jan Heilerzigh en Jenneken 

Kerkemeyer ehelieden marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen 

ontfangene volle kooppenningen ter summa van f 300 vrij geld aan Berend Fokker, deszelfs 

huisvrouw en erfgenaamen landsedelijk te cedeeren, te transporteeren en over te dragen hunne 

eygendommelijke drie dagwerken hooyland den Oostenenk genaamd als mede het Voormeken groot 

ongeveer een dagwerk beide onder Markelo gelegen. Dezelve met hunne erfgenaamen daar aanervende en 

in tegendeel zig zelven 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 der waarheid heb ik interim rigter voormeld deeze 

neffens comparanten eigenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 14 april 1800. 

 

Ik Wolter Jalink interim Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Hendrik 

Stam en Hermannus van de Sagekuile persoonlijk in judicio erscheenen zijn Jan Heilerzigh en Jenneken 

Kerkemeyers ehelieden marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen 

ontfangene volle kooppenningen ter summa van f 600 vrij geld aan Berend Morsman, deszelfs 

huisvrouw en erfgenaamen landsedelijke cessie, transport en overdragt te doen van hun eygendommelijke 

hooyland groot ongeveer 5 dagwerken de Wevers maat genaamd geleegen onder Stokkum. Dezelve 

met hunne erfgenaamen daar aanervende en in tegendeel zig zelven en 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 strijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der 

waarheid heb ik interim rigter voornoemd deeze neffens comparanten eygenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 14 april 1800. 



 

Ik Wolter Jalink interim Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren proc. 

B.J. Knape en Jannes de Wilde persoonlijk in judicio erscheenen zijn Gerrit Huiskes (Henterdink) en 

Harmina Philipsborg ehelieden marito tutore. Verklaarden wegens aan hun verstrekte en wel ontfangene 

penningen aan Arent Vlierman en deszelfs huisvrouw Maria Grooten opregt en deugdelijk schuldig 

te zijn een capitaale summa van f 250. Met belofte dit capitaal jaarlijks te willen verrenten met 5 gulden 

ten hondert, waarvan het eerste jaar rente zal verscheenen weezen op primo may 1801 en zoo vervolgens 

van jaar tot 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 behalven generaal verband van hunne 

persoonen en goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand stelden hun 

eygendommelijke huis en hoff of gaarden in Harke geleegen en twee stukken bouwland, het eene groot 

twee schepel genaamd den Steenbree tusschen de landerijen van Welmers en het andere groot vier schepel 

het Lange stukke genaamd tusschen de landerijen van Immink. Ten einde de renthefferen, derzelver 

erfgenaamen of regt verkregene daar aan bij onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal en op te 

lopene renten ter zijner tijd kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van 

alle tegenstrijdige exceptien in specie van die van ongetelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb 

ik interim rigter voornoemd deeze neffens den eersten comparant hiertoe door zijne huisvrouw in judicio 

gequalificeerd, getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 2 may 1800. 

 

Ik Wolter Jalink interim Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren proc. 

B.J. Knape en Michiel Sanders in judicio erscheenen zijn Jan Huiskes en vrouw Geesken Lodeweges 

marito tutore. Verklaarende wegens aan hun verstrekte en wel ontfange penningen aan Arent Vlierman, 

deszelfs huisvrouw Maria Grooten en erfgenaamen opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale 

summa van f 400. Met belofte dit capitaal jaarlijks en alle jaaren te zullen verrenten met 4 gulden ten 

hondert en bovendien alle jaar 1 pond schaapewol, waarvan het eerste jaar rente zal erscheenen weezen op 

1 may 1801 en zoo vervolgens van jaar tot 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 behalven 

generaal verband van hunne persoonen en goederen bij deezen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk 

onderpand stellen hunne eigendommelijke plaatsjen Huiskes met alle deszelfs hooge en laage 

landerijen, zoo als de comparanten hetzelve thans in eygendom bezitten kennelijk onder Elsen deezes 

gerigts gelegen. Ten einde de renthefferen, derzelver erfgenaamen of regt verkreegene daar aan bij 

onverhoopte misbetaling het voorschreven capitaal en op te lopene renten ter zijner tijd kost en schadeloos 

zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien in specie van die 

van ongetelden gelde. Zijnde voorts meede gecompareerd Gerrit Jongman te Rijssen (zwager van Jan 

Huiskes) welke zig tot meerder securiteit van den rentheffer als borge heeft verbonden en ingelaten in val 

voorschreven capitaal met de daarop te verlopen renten uyt de verhypothiseerde goederen niet mogten 

kunnen vallen. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik interim rigter voornoemd deeze neffens proc. 

Willem Hulsken hiertoe door de eerste beide comparanten in judicio gequalificeerd en de meede 

gecompareerde borge G. Jongman, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 2 may 1800. 

 

Ik Wolter Jalink interim Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Jan 

Klein Mollenkolk en Jan Freriks persoonlijk in judicio erscheenen zijn Maria Hilderink weduwe van 

wijlen Gerrit Seint op Mollenkolk voor haar zelven en als moeder en wettige voogdesse over haarer 

minderjaarigen zoon; voorts boedelhoudersche van haar wijlen mans nalatenschap, geadsisteerd met 

haare broeder Arent Hilderink als momber. Verklaarende wegens aan haar verstrekte en wel ontfangene 

penningen aan Arent Vlierman, deszelfs huisvrouw Maria Groten en erfgenamen opregt en deugdelijk 

schuldig te zijn een capitaale summa van f 1400. Met belofte hetzelve te zullen verrenten met vier 



guldens ten hondert waarvan het eerste jaar rente zal komen te verschijnen op heden over een jaar en zoo 

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 geschied. Voor 

welk voorschreven capitaal en op te lopene renten comparante behalven generaal verband van perzoonen 

en goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand stelde haar 

eygendommelijke plaats Mollenkolk genaamd met alle derzelver hooge en laage landerijen, 

uytgenomen het Werners plaatsjen, met de daar onder gehoorende landerijen groot ongeveer vijf schepel 

lands alle kennelijk in de buurschap Elsen onder deezen gerigte geleegen. Ten einde de renthefferen, 

derzelver erfgenaamen of regt verkregene daar aan bij onverhoopte misbetaling het voorschreven capitaal 

en op te lopene renten ter zijner tijd kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder 

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

kennisse der waarheid heb ik interim rigter voornoemd deeze neffens comparante en momber eygenhandig 

getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum op het erve Mollenkolk in Elsen den 8 may 1800. 

 

Ik Wolter Jalink interim Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren proc. 

Wilhelm Hulsken en Jan de Moor perzoonlijk in judicio erscheenen zij Hendrik Jan Meyers woonende 

te Markelo in qualiteit als gevolmagtigde van de Municipaliteit der stad Deventer luid volmagt 

hierbij vertoond en nevens deeeze ten prothocolle geregistreerd. Verklaarende in zijne gemelde qualiteit 

ten gevolge van door voormelde zijne constituenten volgens resolutie van den 26 september 1799 gedaane 

verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ter summa van f 900 aan Lammert 

Daalwijk (Leetink) en deszelfs huisvrouw Jenneken Daalwijk, landsedelijk te cedeeren, te 

transporteeren en over te dragen de tiende genaamd den Daalwijks of Daarller tiende gehoord 

hebbende onder het Groote Capittel der stad Deventer en gelegen onder Markelo. Dezelve met hunne 

erfgenaamen daar aanervende en in tegendeel meer gemelde zijne principalen of wel het Groote Capittel 

daarvan thans verklaarende 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 en alle 

volgens koopbrief van den 25 oct. 1799. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze 

neffens comparant eygenhandig geteekent en gezegeld. 

Actum Goor den 15 juny 1800. 

 

Wij leeden van de Municipaliteit der stad Deventer bekennen en verklaaren in de beste en bestendigste 

forma regtens te qualificeeren en volmagtig te maaken, zulks doende bij dezen, Hendrik Jan Meyers 

woonende te Markelo om te compareren voor het landgerichte van Kedingen om aldaar te verklaaren dat 

Lammert Daalwijk de tiende genaamd de Daalwijks of Daarller tiende onder Markelo gelegen 

gehoord hebbende onder het Groote Capittel dezer stad en volgens onze resolutie van den 26 september 

1799 aan denzelven verkogt, geheel voldaan en betaald heeft en om voorts aan denzelven van voornoemde 

Daalwijks of Daarller tiende cessie, transport en overdragt als naar landrechte te doen. Des ten waren 

oirconde hebben wij leden vande Municipaliteit voornoemt deze met onze stads zegel en den subscriptie 

van een onzer secretarien doen bekragtigen. 

Binnen Deventer den 10 may 1800. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren proc. Wilhelm 

Hulsken en Hermannus van de Sagekuile perzoonlijk in judicio erscheenen zijn Hendrikus Gorkink en 

deszelfs huisvrouw Teunisken Ikkink marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en 

ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ter summa van f 400 vrij geld aan Derk Leunk op 

Wevers, deszelfs huisvrouw Jenneken Slagmans en erfgenaamen landsedelijke te cedeeren, te 

transporteeren en over te draagen hun eygendommelijke stuk bouwland den Timmers kamp genaamd 

groot ongeveer vijf scheepel gezaay gelegen onder Stokkum. Ontervende derhalven comparanten zig 

zelven en erfgenaamen daarvan en in tegendeel de kooperen met de hunnen in alle lusten en lasten, ap en 

dependentien, regten en geregtigheeden, daar wederom aanervende door deezen. 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 der waarheid heb ik rigter voornoemd 

deze neffens comparanten eygenhandig geteekend en gezegeld. 

Actum Goor den 28 juny 1800. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Derk Leunk en 

Hermannus van de Sagekuile perzoonlijk in judicio erscheenen zijn Hendrikus Gorkink en Teunisken 

Ikkink ehelieden marito tutore. Verklaarende wegens aan hen verstrekte en wel ontfangene penningen 

aan Gerrit Vruink en deszelfs huisvrouw Willemina Roelvink opregt en deugdelijk schuldig te zijn 

een capitaale summa van f 280. Met belofte dit capitaal jaarlijks en alle jaaren te willen verrenten met 

drie en een halve gulden ten hondert waarvan het eerste jaar rente zal komen te verschijnen op den 24 juny 

1801 en zoo 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 zal zijn 

gedaan. Voor welk voorschreven capitaal en op te lopene renten comparanten behalven generaal verband 

van perzoonen en goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren 

stellende: 1. hun eygendommelijke stuk bouwland het Groote stukke genaamd groot ongeveer vijf 

schepel gezaay bij het dorp Marculo geleegen, 2. een stuk land den Kraanenbree genaamd groot 

ongeveer drie schepel in den Markeler esch geleegen. Ten einde den renthefferen, derzelver erfgenaamen 

of regt verkregene bij onverhoopte misbetaaling daar aan ten allen tijde het voorschreven capitaal en op te 

loopene renten kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle 

tegenstrijdige exceptien in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik 

rigter voornoemd deeze neffens comparanten eygenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 28 juny 1800. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Hendrik Jan 

Meyers en Hendrik Steuneberg perzoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Jan Heylerzigh en Jenneken 

Kerkemeyer ehelieden marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen 

ontfangene volle kooppenningen ter summa van f 400 vrij geld aan Gerrit Rohaane, deszelfs 

huisvrouw Jenneken Wilbers en erfgenaamen landsedelijk cessie, transport en overdragt te doen van hun 

eygendommelijke stuk bouwland de Kraanenbree genaamd groot ongeveer zes schepel gezaay 

gelegen in den Markeler esch. Ontervende derhalven comparanten zig zelven en erfgenaamen daarvan en 

in tegendeel de kooperen met de hunnen in alle lusten en lasten, regten en geregtigheeden, daar wederom 

aanervende door deezen. 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 der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens comparanten eygenhandig getekend en 

gezegeld. 

Actum Markelo den 29 juny 1800. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Hendrik Jan 

Meyers en Jan Heylerzigh perzoonlijk in judicio erscheenen is Egbert Lammerink de rato caveerende 

voor zijn absente huisvrouw Jennegjen Slettenhaar. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en 

ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ter summa van f 500 vrij geld in de beste forma regtens 

landsedelijke cessie, transport en overdragt te doen van hun eygendommelijke plaatsjen den Bungeler 

genaamd kennelijk in de boerschap Beusbergen, oostwaards aan het gemeene veld en zuydwaarts langs 

de Potbeek geleegen en bestaande in huis, hof, hooge en laage landerijen, houtgewassen, invoegen als het 

door hun verkooperen is bezeeten geweest en zulks met zijn lusten en lasten, regt en geregtigheid, aan en 

ten erflijken profijte van (Holtenaar) Hendrik Steunenberg, deszelfs huisvrouw Jenneken 

Vorsgezank en erfgenaamen. De welke de comparanten daar was aanervende door deezen en in tegendeel 

zig zelven met de hunnen daarvan thans verklaarende 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 der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens 



comparant en namens zijne huisvrouw eygenhandig geteekent en gezegeld. 

Actum Markelo den 29 juny 1800. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Egbert 

Lammerink en Jan Heylerzigh perzoonlijk in judicio erscheenen zijn Hendrik Steunenberg en deszelfs 

huisvrouw Jenneken Vorsgesank marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedane verkoop en ten 

genoegen ontfangene volle kooppenningen ter summa van f 500 vrij geld in de beste forma regtens 

landsedelijk te cedeeren, te transporteeren en over te dragen hun eyendommelijke plaatsjen den 

Bungeler genaamd kennelijk in den boerschap Beusbergen, oostwaards aan het gemeene veld en 

zuidwaards langs de Potbeek geleegen en bestaande in huis, hof, hooge en laage landerijen, houtgewassen, 

invoegen als het door hun verkooperen is bezeten geweest en zulks met zijn lusten en lasten, regt en 

geregtigheid, aan en ten erflijken profijte van (molenaar) Hendrik Jan Meyers, deszelfs huisvrouw 

Aaltjen Hartgerink en erfgenaamen. De welke de comparanten daar waaren aanervende en in tegendeel 

zig zelven met hunne erfgenaamen 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 der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens 

comparanten eygenhandig geteekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 29 juny 1800. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren 

oudburgmr Hendrik Dikkers en F. Lindenhovius perzoonlijk in indicio erscheenen zij Jan Brouwer 

senior onder cautie de rato caveerende voor deszelfs zoon Jan Brouwer junior koopman te 

Amsterdam als aangestelde collecteur der Bataafsche Loterie. Verklaarende namens gemelde zijn zoon 

ten profijte van S.J. Sloet van Olt Ruitenberg Ontfanger Generaal van Voormelde Bataafsche 

Loterij wegens van denzelven in zijn voorschreven qualiteit te ontfangen loterij briefjes te 

verhypothiseeren en ten speciaalen onderpande te stellen de plaats Boomkate in de boerschap Notter 

van F.C. van Heerdt tot Eversberg aangekogt voor een summa van f 3520 van 21 stuiver het stuk, als 

meede de plaats Zwoferink in Elsen, beide onder deezen gerigte van Kedingen kennelijk geleegen en 

van het voormalig gewest Overijssel aangekogt voor een summa van 4500 gl mede van 21 stuiver het 

stuk. Ten einde welgemelde Ontfanger Generaal zig daar aan ten allen tijde in cas van onverhoopte 

misbetaaling kost en schadeloos zou kunnen stellen. Onder renunciatie van alle exceptien deezen 

eenigzints contrarierende. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter voornoemd deeze 

neffens den comparant namens deszelfs zoon meergemeld eygenhandig geteekent en gezegeld. 

Actum Rijssen den 25 july 1800. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Hermannus van 

de Sagekuile en Gerrit Hooyerink perzoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Jan Hendrik Weischede en 

deszelfs huisvrouw Grietjen Menger marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en 

ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ter summa van vier hondert en vijftig guldens, zegge f 

450, aan Gerrit Schuirink, deszelfs huisvrouw en erfgenaamen, landsedelijk te cedeeren en over te 

draagen hun eygendommelijke plaatsjen het Reindjes genaamd met alle onderhoorige landerijen in de 

buurschap Harke onder dezen gerigte kennelijk geleegen. Ontervende derhalven comparanten zig zelven 

en erfgenaamen daarvan en in tegendeel de kooperen met de hunnen met alle lusten en lasten, regten en 

geregtigheeden, daar wederom aanervende door deezen. 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 kennis der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens comparanten geteekend 

en gezegeld. 

Actum Goor den 19 sept. 1800. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Arnoldus de Lat 

en Arnold te Rouwenhorst perzoonlijk in judicio erscheenen zijn Claas Sprokkereeff en Janna Brukers 



ehelieden marito tutore.Verklarende weegens aan hun verstrekte en wel ontfangene penningen aan Jan 

Hendrik Groot Rensing en deszelfs huisvrouw Elisabeth Groot Rensing woonende in het karspel 

Alstede in het Munsterland, opregt en deugdelijk schuldig te weezen een summa van agt hondert twee 

en zeventig guldens, zegge f 872. Met belofte dit capitaal jaarlijks te zullen verrenten met drie gulden van 

ieder hondert guldens mits de rente niet van het tweede in het derde jaar te laaten loopen, anders met drie 

en een halve percent. Zullende het eerste jaar rente verscheenen weesen op 1 may 1801 en zoo 

continueeren van jaar tot 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 behoorlijk opzage zal zijn 

geschied. Voor welk voorschreven capitaal en op te loopene renten behalven generaal verband van 

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

stellende hun eygendommelijke plaatsjen de Breukerije genaamd met alle behuizing en getimmertens, 

hooge en laage landerijen, gras en groengrond, geleegen in het carspel Goor onder deezen gerigte. Ten 

einde de renthefferen, derzelver erfgenaamen of regt verkregene daar aan bij onverhoopte misbetaaling het 

voorschreven capitaal en op te loopene renten ter zijner tijd kost en schadeloos zullen kunnen en moogen 

verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien in specie van die van niet getelden gelde. 

S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens comparanten eygenhandig 

geteekent, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 27 sept. 1800. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Harmannus van 

de Sagekuile en Hendrik Struik perzoonlijk in judicio erscheenen is Hendrik Jan Meyer in qualiteit als 

gevolmagtigde van de Municipaliteit der stad Deventer luid acte van qualificatie in dato den 4 

november 1800 ten fine van registratie door comparant alhier overgegeven en nevens deezen ten 

prothocolle ervintelijk. Verklaarende uit kragt van dezelve dat Hendrik Eertink de tiende genaamd de 

Eertinks tiende onder Markelo geleegen en gehoord hebbende onder het Groot Capittel en welke volgens 

resolutie van voormelde Municipaliteit in dato den 2 aug. 1799 aan gemelden Hendrik Eertink verkogt 

is, geheel voldaan en betaald heeft en diensvolgens aan meergemelde Hendrik Eertink van den opgemelde 

Eertinks tiende landsedelijke cessie, transport en overdragt te doen, denzelven met zijne erfgenaamen daar 

aanervende en in tegendeel voormelde zijne constituenten of wel het Groote Capittel evengemeld daarvan 

te onterven. Onder belofte en verband als na landregte. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter 

voornoemd deeze neffens comparant eygenhandig geteekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 6 dec. 1800. 

 

Wij leden van de Municipaliteit der stad Deventer bekennen en verklaaren in de beste en bestendigste 

forma rechtens te constitueeren en volmagtig te maaken Hendrik Jan Meyer woonende te Marculo om 

te compareeren voor het landgerichte van Kedingen en aldaar te verklaaren dat Hendrik Rotman de 

koornstedigheid van een en een half mudde rogge uit het goed ten Raade of Rotman in Elsen jaarlijks 

op Martini aan de Praabsdie alhier verschijnende en welke volgens publicatie van den 16 juny 1795 door 

denzelven is uitgekogt, geheel voldaan en betaald heeft. Als mede dat Willem Odink te Elsen de 

koornstedigheid van twee mudden rogge uit het goed Schurink in Herike jaarlix aan de amptmanny 

van Colmschate op Martiny verschijnende en welke volgens publicatien van den 16 juny 1795 en 19 

january 1796 door denzelven zijn uitgekogt, geheel voldaan en betaald heeft. En om voords aan iegelijk 

der gemelte kooperen van opgemelde koornstedigheden cessie, transport en overdragt te doen als naar 

landrechte. Des ten waren oirconde hebben wij deeze met onze stads zegel en de subscriptie van een onzer 

secretarien doen bekragtigen. 

Binnen Deventer den 16 november 1800. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Harmannus van 

de Sagekuile en Hendrik Struik perzoonlijk in judicio erscheenen is Hendrik Jan Meyer in qualiteit als 

gevolmagtigde van de Municipaliteit der stad Deventer luid acte van qualificatie in dato Deventer den 

18 november 1800 door comparant ter registratie overgegeven en nevens deezen ten prothocolle 



ervintelijk. Verklaarende in voorschreven zijne qualiteit dat Willem Odink in Elsen de koornstedigheid 

van twee mudden rogge uit het goed Schurink in Herike jaarlijks aan de amptmanny van Colmschate 

op Martiny verschijnende en welke volgens publicatien van den 16 juny 1795 en 19 january 1796 door 

denzelven zijn uitgekogt, geheel voldaan en betaald heeft en dien ten gevolge aan gemelde Willem Odink 

van voornoemde koornstedigheid uit het goed Schurink in Harke landsedelijke cessie, transport en 

overdragt te doen. Derhalven hem met zijne erfgenamen daar aanervende en in tegendeel voormelde zijne 

constituenten of wel de amptmanny gemeld daarvan te onterven. Onder belofte en verband als na regten. 

S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens comparant getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 6 dec. 1800. 

 

Wij leden van de Municipaliteit der stad Deventer bekennen en verklaaren in de beste en bestendigste 

forma rechtens te constitueeren en volmagtig te maaken Hendrik Jan Meyer woonende te Marculo om 

te compareeren voor het landgerichte van Kedingen om aldaar te verklaaren dat Hendrik Eertink de 

tiende genaamd de Eertinks tiende onder Markelo gelegen, gehoord hebbende onder het Groote 

Capittel en welke volgens omze resolutie van den 2 augustus 1799 aan gemelden Hendrik Eertink verkogt 

is, geheel voldaan en betaald heeft. En voords om aan gemelden Hendrik Eertink cessie, transport en 

overdragt van opgemelde tiende, de Eertinks tiende genaamd onder Markelo gelegen, te doen als naar 

landregte. In kennisse der waarheid hebben wij deze gegeven onder onzer stads zegel en met de 

subscriptie van een onzer secretarien doen bekragtigen. 

Actum Deventer den 4 november 1800. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Harmannus van 

de Sagekuile en Hendrik Struik perzoonlijk in judicio erscheenen zij Hendrik Jan Meyer in qualiteit als 

gevolmagtigde van de Municipaliteit der stad Deventer luid acte van qualificatie in dato Deventer den 

18 november 1800 door comparant ten fine van registratie overgegeven en nevens deeze ten prothocolle 

ervintelijk. Verklaarende in gemelde zijne qualiteit dat Hendrik Rotman de koornstedigheid van een en 

een half mudde rogge uit het goed ten Raade of Rotman in Elsen jaarlijks op Martiny aan de Praabsdie 

van Deventer verschijnende en welke volgens publicatie van den 16 juny 1795 door denzelven is 

uitgekogt, geheel voldaan en betaald heeft en dienvolgens aan gedagten Hendrik Rotman van voornoemde 

koornstedigheid uit het goed ten Raade of Rotman in Elsen, landsedelijke cessie, transport en overdragt te 

doen. Denzelven met zijne erfgenaamen daar aanervende en in tegendeel voornoemde zijne constituenten 

of wel de Praabsdie evengemeld daarvan te onterven. Onder belofte van verband als na landregte. S.A.L. 

In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens comparant getekent en gezegeld. 

Actum Markelo den 6 december 1800. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren H.B. van der 

Namer en Harmannus van de Sagekuile perzoonlijk in judicio erscheenen is Hermen Meylink als 

momber van de minderjaarige kinderen van wijlen Silvester Diederik Meylink in leeven predicant 

te Oldenzaal. Verklarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene volle 

kooppenningen ad f 75 aan Jan Dijkink en vrouw Jenneken Meenderink (nb moet zijn Jenneken 

Lubbers) woonagtig in Beusbergen, landsedelijke te cedeeren en over te dragen de tiende gaande uit een 

stuk lands het Loos stukke genaamd groot ongeveer een mudde geleegen tusschen Gelkink en Voords 

land, aan voornoemde zijne pupillen toebehoord hebbende. Ontervende derhalven comparant zijne 

pupillen met erfgenaamen daarvan en de kooperen met de hunnen daar wederom aanervende door deezen. 

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 der waarheid heb ik rigter 

voornoemd deeze neffens H. van der Namer hiertoe door comparant in judicio verzogt en gequalificeerd, 

geteekent en gezegeld. 

Actum Goor den 12 maart 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Arnoldus de Lat 



en Gradus ten Zijthoff perzoonlijk in den gerigte erscheenen zij Derk ten Gazendam. Verklaarende ten 

gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ter summa van f 165 

vrij geld in de beste forma regtens cessie en overdragt te doen van zijn eygendommelijk huis en gaarden 

kennelijk bij het erve en goed Gazendam in het karspel Goor geleegen. En zulks met zijn lusten en 

lasten, regten en geregtigheid, aan en ten erflijken profijte van Jan ten Gazendam en erfgenaamen. De 

welke comparant daar was aanervende door deezen terwijl hij in tegendeel zig met de zijnen daarvan thans 

verklaarde onterft. Onder belofte deezen erfkoop, cessie en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als 

na regten verpligt en volgens koopbrief den 9 november 1796 daarvan opgerigt. S.A.L. In kennisse der 

waarheid heb ik rigter deeze neffens Harmannus van de Sagekuile hiertoe door comparant gequalificeerd, 

geteekend en gezegeld. 

Actum Goor den 21 maart 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren H.B. van der 

Namer en Jan Reeff perzoonlijk in judicio erscheenen zij C. Keyzer in qualiteit als meede opziender en 

bestierder van het Groote Gasthuis der stad Deventer. Verklaarende ten gevolge van door hem 

comparant em meede opziender en bestierderen C. Brouwer en Johannes Brinkhuis aan Jan Barth 

voor Willem Gelkink gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ter summa van 

zestien hondert guldens, zegge f 1600, landsedelijk te cedeeren en over te draagen de tiende uit het 

erve Gelkink in Stokkum geleegen en dezelve aan en ten erflijken profijte van den kooper Willem 

Gelkink bovengemeld en erfgenaamen. Ontervende derhalven comparant het Groote Gasthuis 

bovengemeld daarvan en in tegendeel den kooper met zijne erfgenaamen daar wederom aanervende door 

deezen. Met belofte dat deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde zal worden gecaveerd 

als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en alles volgens koopbrief den 

15 juny 1800 daarvan opgerigt. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens 

comparant eygenhandig geteekent en gezegeld. 

Actum Goor den 25 maart 1801. 

 

Ik Wolter Jalink van wegens Hooger Overigheid Richter van Kedingen doe kond en certificeere kragt 

deezes dat voor mij en keurnooten welke waren H.B. van der Namer en Arnoldus de Lat persoonlijk 

gecompareert en erscheenen is de heer Jan Berend Auffmorth. De welke verklaarde voor zig zelven en 

in qualiteit als wettige voogd over zijne minderjaarige kinderen bij wijlen zijne huisvrouw Rebecca 

Gesina ten Zijthoff in echte verwekt en als boedelhouder van zijn wijlen vrouwen nalaatenschap in eenen 

vasten erfkoop verkogt te hebben aan mejuffrouw Aaltjen ten Cate weduwe wijlen Berend van 

Calcar, zijn comparant en kinder eigendommelijke halve tiende den Halven Ikkink tiende geleegen in 

de boerschap Beusbergen gerichts Kedingen voor eene som van vijf hondert gulden, f 500 en alzoo 

comparant deeze koopspenningen ten vollen zijn voldaan. Zoo quitteert hij daarvoor in en mits deezen en 

doet van gemelde verkogte perceel bij deezen transport en overdragt met alle recht en geregtigheid van 

dien aan en ten erflijken profijte van gemelde koopersche. Zich zelven en zijne erfgenaamen daarvan 

ontervende en de juffr. koopersche en haare erfgenaamen daar wederom aanervende in en mits deezen. 

Met belofte om deezen koop en transport altoos en ten allen tijde te zulen wagten en wahren voor alle 

evictie op en aanspraak als erfkoops recht is. S.A.L. En in oirkonde der waarheid heb ik rechter voornoemt 

deeze neffens den comparant geteekent en gezegeld. 

Actum Goor den 1 may 1800 en een. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren H.B. van der 

Namer en Egbert van Lochem perzoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Berend Wilbers (Daalwijk) en 

vrouw Jenne Wilbers (Bekkers) marito tutore. Bekennende en verklaarende wegens aan hen verstrekte en 

wel ontfangene penningen aan oudburgmr Derk Aarssen opregt en deugdelijk schuldig te zijn een 

capitaale summa van een duizend zes hondert guldens. Met belofte dit capitaal te zullen verrenten met 

vier gulden ten hondert jaarlijks, dog de rente voor St Jacobi na den verschijnsdag betaalende met drie en  

een halve gulden off waarvan den eersten verschijnsdag zal zijn op heeden over een jaar en zoo 



vervolgens van jaar tot 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 

geschied. Voor welk capitaal en op te lopene renten comparanten buiten generaal verband van perzoonen 

en goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren stellende hunne 

eygendommelijke plaats Wilbers genaamd bestaande in huis en onderhoorige landerijen kennelijk in de 

buurschap Harke onder deezen gerigte geleegen, zoo en invoegen als comparanten dezelve bewoonen en 

gebruiken. Ten einde den rentheffer, deszelfs erfgenaamen of regt verkreegene daar aan het voorschreven 

capitaal en op te lopene renten bij onverhoopte misbetaaling ter zijner tijd kost en schadeloos zullen 

kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien in het bijzonder die van 

niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens H.B. van der 

Namer hiertoe door comparanten in juducio verzogt en gequalificeerd, geteekend en gezegeld. 

Actum Goor den 12 may 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren oudburgmr G. 

Stokkers en Gerrit Jan Houwhedde perzoonlijk in den gerigte erscheenen is Maria Hilderink wed. van 

wijlen Gerrit Sendman prose als moeder en wettige voogdesse over haar minderjaarig kind, voorts 

boedelhoudersche van haar wijlen mans nalatenschap, in deezen geadsisteerd met H.B. van der Namer als 

momber. Verklaarende wegens aan haar verstrekte en wel ontfangene penningen aan Arent Vlierman en 

vrouw Maria Grooten opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van vier hondert 

guldens. Met belofte dit capitaal te zullen verrenten met vier guldens van het hondert jaarlijks, waarvan 

den eersten verschijnsdag zal zijn op heeden over een jaar en zoo vervolgens van jaar tot 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 geschied. Voor welk voorschreven 

capitaal en op te lopene renten comparante buiten generaal verband van perzoon en goederen mits deezen 

tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand stellende haar eygendommelijke kotters 

plaatsjen Klein Mollenkolk genaamd exempt het daarop staande huisjen het welk aan den bewoonder 

zelve toebehoord, bestaande in bouw en hooylanden kennelijk aan comparantes landen onder het erve 

Mollenkolk gehoorende geleegen en door een graventjen van dezelve gesepareerd en aan de andere zijde 

langs den Zwartendijk in de buurschap Elsen onder deezen gerigte. Ten einde de renthefferen, derzelver 

erfgenaamen of regt verkregene hebbende daar aan het voorschreven capitaal en op te lopene renten ter 

zijner tijd bij onverhoopte misbetaaling kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder 

renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse 

der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens H.B. van der Namer hiertoe door comparante in 

judicio gequalificeerd en als momber, geteekend en gezegeld. 

Actum Goor den 20 may 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren proc. Wilhelm 

Hulsken en Gradus Navers perzoonlijk in judicio erscheenen zijn Gerrit Huiskes (Hendertink) en 

Harmina Philipsborg ehelieden marito tutore. Verklaarende wegens aan hun opgeschotene penningen 

aan Jan Nijhuis deugdelijk en opregt schuldig te zijn een capitaale summa van f 200. Belovende zij 

comparanten deeze jaarlijks te zullen verrenten tegen drie en een halve gulden ten hondert, waarvan den 

eersten verschijnsdag zou zijn heden over een jaar en zoo continueeren van jaar tot 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 geschied. Voor welk capitaal en op te lopene renten 

comparenten buiten generaal verband van perzoonen en goederen bij deezen tot een speciaal hypotheecq 

en gerigtelijk onderpand stelden hun eygendommelijke twee stukjes bouwland ieder groot een half 

mudde gezaay, het eene het Lange stukke genaamd op de Hekkebree geleegen en het andere agter Oonks 

weide en beide in Harke onder deezen gerigte geleegen. Ten einde den rentheffer, derzelver erfgenaamen 

of regt verkregene daar aan bij onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal en op te lopene renten 

ter zijner tijd kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle 

tegenstrijdige exceptien in specie van die van ongetelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik 



rigter deeze neffens den eersten comparant hiertoe door zijne huisvrouw behoorlijk gequalificeert, 

geteekent, gehandmerkt en gezegelt. 

Actum Goor den 20 juny 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren proc. Wilhelm 

Hulsken en Hermannus van de Sagekuile perzoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Gerridina van Assen 

weduwe wijlen Harmannus Weischede, geadsisteerd met haaren zoon (uit haar eerste huwelijk) Jan 

Hendrik Weischede (nb moet zijn Weerman) als haaren ad hune actum verkoren en geadmitteerden 

momber, voorts Jan Hendrik Weischede en deszelfs huisvrouw Grietjen Menger marito tutore. 

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

summa van f 300 vrij geld aan Catharina Aleida Menger landsedelijk te cedeeren, te transporteeren en 

over te dragen de halfscheid van hunne eygendommelijke twee stukken bouwland te zamen groot ruim 

drie mudden land, waarvan de wederhelft toebehoord aan Carel ten Zijthoff en te vooren gehoord 

hebbende onder het erve Groot Bruggink kennelijk op de Bruggink braak in het karspel Goor onder 

deezen gerigte geleegen. Ontervende derzelven comparanten hun zelven en erfgenaamen daarvan en in 

tegendeel de koopersche met de haaren in alle lusten en lasten, regten en geregtigheden, daar wederom 

aanerfende door deezen. 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 der 

waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens comparanten en den tweeden comparant mede in qualiteit 

als momber van deszelfs moeder eygenhandig getekent en gezegeld. 

Actum Goor den 20 juny 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Arnoldus de Lat 

en Egbert van Lochem perzoonlijk in den gerigte erscheenen is den burger J.B. Auffmorth voor hem 

zelven en in qualiteit als boedelhouder en bezitter van de nalatenschap van wijlen zijne huisvrouw 

Rebecca Geziena ten Zijthoff. Voordragende dat den burger J.P. Wildrik te Deventer ten behoeve van 

den comparants zijne kinderen heeft beleend en in verzekering gegeven zoo veel effecten als waardig 

zijn de somma van f 2500 voor den tijd van twee of vier maanden en op welke effecten ten behoeve en 

gerief van den comparant genegotieerd zijn twee duizend gld tegen tien stuiver van de 100 per maand. 

En alzoo den comparant zeer daar aan geleegen ligd dat den burger J.P. Wildrik voor deeze opregte blijk 

van vriendschap worde gehonoreerd, zoo verklaard hij comparant voor zig en in zijne voorschreven 

qualiteit bij deezen aan gemelden zijnen vriend den burger J.P. Wildrik te verbinden zoo als hij in de beste 

forma regtens verbind en verhypothiseerd als het 2e gedeelte van het Stoevelaarsbroek en den halven 

tiende uit het erve Mensink beide geleegen onder deezen gerigte kerspels Markelo. Ten einde hij J.P. 

Wildrik of deszelfs erfgenaamen zig daar aan ten allen tijde kost en schadeloos ter zaak van het gemelde 

geval en daar uit geproflueerde beleening zal of zullen kunnen en moogen verhaalen. Met alle magt en 

faculteit om daar voor van eene voorafgaande denunciatie van deeze goederen gerigtelijk te kunnen doen 

verkoopen. En de koopspenningen voor dit voorschreven heeft te kunnen en moogen schadeloos staan. 

Renuncieerende hij comparant ten dien einde van alle exceptien deezen eenigzints contrarierende en in 

specie van die van ongetelden gelde. Voor welke de comparant voor zig en als boedelhouder zijner 

vrouwen nalatenschap handtasting heeft gedaan. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd 

deeze neffens comparant eygenhandig geteekend en gezegeld. 

Actum Goor den 4 augustus 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan 

Levenkamp en Hermannus van de Sagekuile perzoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Hendrik Jan 

Meyers en deszelfs huisvrouw Aaltjen Hartgerink marito tutore. Bekennende en verklaarende wegens 

aan hun verstrekte en wel ontfangene penningen aan Jan Boerman en deszelfs huisvrouw Geertjen ten 

Dam woonagtig in Markvelde onder Diepenheim, opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale 

summa van een duizend vijf hondert guldens, zegge f 1500. Met belofte dit capitaal te zullen verrenten 

met vier guldens ten hondert jaarlijks waarvan het eerste jaar zal verscheenen zijn op den 2 may 1802 en 



zoo vervolgens van jaar tot 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 behoorlijk opzage zal zijn 

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

van perzoon en goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en gerilgtelijk onderpand stelden de 

volgende perceelen vaste goederen als: 1. den halven molen tienden geleegen in Harke, waarvan de 

wederhelft toebehoord aan Jan Heylersigh en vrouw, zoo en als dezelve thans in eygendom bezitten, 2. het 

plaatsjen Bungeler genaamd met onderhoorige landerijen mede in Harke geleegen, zoo en als 

comparanten hetzelve hebben aangekogt en thans in eygendom bezitten, 3. het plaatsjen Strik genaamd 

geleegen onder Markelo, mede invoegen als hetzelve door comparanten aangekogt is en bezeten word, 

alle kennelijk onder deeze gerigte geleegen. Ten einde de renthefferen, derzelver erfgenaamen of regt 

verkregene daar aan bij onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal en op te lopene renten ter 

zijner tijd kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle 

tegenstrijdige exceptien in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik 

rigter deeze neffens comparanten eygenhandig geteekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 17 augustus 1801. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Verwalter Rigter van Kedingen certificeere kragt deezes dat voor mij en ceurnoten 

Hendrik Philipsborg en Hendrik Koldenberg perzoonlijk gecompareerd en erscheenen zijn Hendrik 

Eertink en vrouw Aaltjen Mensink marito tutore. Welke bekenden en verklaarden verkogt te hebben, 

zulks alnog doende kragt deezes, aan den heer J.H. van der Wijck tot Stoevelaar den tiende gaande 

uit een stuk land den Horssinkhem genaamd geleegen in  den Stoevelaarschen esch behorende onder 

het erve Eertink en gehoorende gemelde stuk lands aan voorzeider heer van Stoevelaar en alzoo zij 

comparanten bekenden van de volle kooppenningen ter somma van een hondert vijftig guldens voldaan 

en betaald te zijn, waarvoor waaren quiteerende; doen zij aan meergemelde heer J.H. van der Wijck bij 

deezen landsedelijke cessie, transport en overdragt. Haar en haar erfgenaamen daarvan ontervende en den 

heer kooper met de zijne daar wederom aanervende. Met belofte van deezen koop ten allen tijde te zullen 

staan wagten en waaren voor alle evictie op en aanspraak als na regten verpligt. S.A.L. In waarheids 

oirconde hebbe ik verwalter rigter voornoemt deeze neffens H.B. van der Namer als daartoe door 

comparanten in judicio gequalificeert, eygenhandig geteekent en gezegeld. 

Actum Harke den 20 augustus 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij Jannes Potman en Berend 

Helleman perzoonlijk in judicio erscheenen is Hermannus van de Sagekuile in qualiteit als 

gevolmagtigde van de Municipaliteit der stad Deventer luid acte van qualificatie in dato Deventer den 

22 may 1801 neevens deeze ten prothocolle geregistreerd. Verklaarende bij deezen te doen landsedelijke 

cessie en overdragt aan Hendrik Jan Meyers en deszelfs huisvrouw Aaltjen Hartgerink en aan Jan 

Heylerzig en deszelfs huisvrouw Jenneken Kerkemeyers van de tiendens genaamd den Mollen tiende 

en Louwink tiende beide onder Markelo geleegen en gehoord hebbende onder het Groote Capittel der 

stad Deventer en aan voorzeiden H.J. Meyers en J. Heylerzig bij resolutie der vergadering van de 

Municipaliteit der stad Deventer voornoemd van den 31 jan. 1800 verkogt. Ontervende derhalven 

comparant namens welgemelde zijne principalen of wel het Groote Capittel evengemeld daarvan, terwijl 

hij in tegendeel de kooperen bovengemeld met hunne erfgenaamen daar wederom aanerfde bij deezen, 

met belofte en verband als na regte. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter deeze neffens comparant 

getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 28 augustus 1801. 

 

Wij leeden van de Municipaliteit der stad Deventer bekennen op de bestendigste wijze rechtens te 

volmagtigen Hermannus van de Zaagkuil te Goor om te compareeren voor het landgericht van 

Kedingen en aldaar cessie en overdragt te doen aan Hendrik Jan Meyer en Jan Heilerzigs van de 

tiendens genaamd de Mollen tiende en Louwink tiende beide onder Markelo geleegen en gehoord 

hebbende onder het Groote Kapittel dezer stad en aan voorzeiden Meyer en Heilerzigs bij resolutie onzer 



vergadering van den 31 jan. 1800 verkogt. In kennisse der waarheid hebben wij deze met ons stads zegel 

en de onderteekening van een onzer secretarissen doen bekragtigen. 

Deventer den 22 may 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Jannes Potman 

en Jan Ziggers perzoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Hendrik Jan Meyers en deszelfs huisvrouw 

Aaltjen Hartgerink en Jan Heilerzig en deszelfs huisvrouw Jenneken Kerkemeyers maritis tutoribis. 

Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en gedeeltelijk ten genoegen ontfangene kooppenningen 

en wel ter summa van f 200; blijvende het restant ad f 200 de kooperen op intrest behouden volgens 

daarvan afgegeeven handschrift, landsedelijk te cedeeren en over te dragen de tiende genaamd de 

Louwink tiende geleegen in den Harker esch en zulks aan en ten erflijken profijte van Jan ter Look en 

deszelfs huisvrouw Teuntjen ten Worse. De welke de comparanten daar waaren aanervende, terwijl zij 

in tegendeel zig met de hunnen daar van tansch 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 en volgens koopbrief daarvan opgerigt. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik 

rigter deeze geteekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 28 augustus 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Jannes Potman 

en Jan Ziggers perzoonlijk in judicio erscheenen zijn Jan ter Look en deszelfs huisvrouw Teuntjen ter 

Worse ehelieden marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen 

ontfangene volle kooppenningen ad f 100 landsedelijke cessie en overdragt te doen van een tiende uit 

een mudde lands genaamd het Bontever stuk gelegen in de boerschap Harke onder dit gerigte en aan 

den kooper zelve gehoorende en zulks aan en ten erflijken profijte van Berend Hofmeyer op Helleman 

en vrouw Geertruyd Heinhuis. Ontervende derhalven comparanten zig zelven met hunne erfgenaamen 

daarvan en de kooperen met de hunnen daar wederom aanervende door deezen. 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 der waarheid heb ik rigter voornoemd 

deeze neffens comparanten geteekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Markelo den 28 augustus 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Jannes Potman 

en Jan ter Look perzoonlijk in judicio erscheenen zijn Hendrik Jan Meyer en deszelfs huisvrouw 

Aaltjen Hartgerink en Jan Heilerzig en deszelfs huisvrouw Jenneken Kerkemeyers maritis tutoribis. 

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

summa van twee en veertig guldens vrij geld, landsedelijk te cedeeren, te transporteeren en over te 

draagen de tiende gaande uit een half mudde gezaay de Bokhege genaamd aan den kooper zelve 

toebehoorende en geleegen in den Harker esch agter Immink en tusschen Kruiders en Vinkers landerijen 

en voorheen gehoord hebbende onder den Molen tiende en zulks aan en ten erfelijken profijte van Jan 

Poelink op de Kobbe in Harke, deszelfs huisvrouw en erfgenaamen. De welke de comparanten daar 

waaren aanervende terwijl zij in tegendeel zig met hunne erfgenaamen 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 en volgens koopbrief van den 27 july 1800. 

S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter deeze neffens comparanten eygenhandig getekend en 

gezegeld. 

Actum Markelo den 28 augustus 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren G. Hellemans en 

Jan ter Look perzoonlijk in judicio erscheenen zijn Hendrik Jan Meyer en deszelfs huisvrouw Aaltjen 

Hartgerink en Jan Heilerzig en deszelfs huisvrouw Jenneken Kerkemeyers maritis tutoribis. 

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



summa van een hondert en zeventig guldens vrij geld landsedelijk te cedeeren, te transporteeren en over 

te dragen de tiende gaande uit drie mudden lands aan den kooper zelve behoorende en geleegen onder 

deezen gerigte in den Markeler esch waarvan een mudde lands tusschen de landen van Look en Slag 

Gerrit en het andere langs koopers gaarden; welke tiende voorheen gehoord heeft onder den Molen 

tiende. En zulks aan en ten erflijken profijte van Jan Ziggers, deszelfs huisvrouw Harmina Slagmans 

en erfgenaamen. De welke de comparanten daar waaren aanervende door deezen terwijl zij in tegendeel 

zig zelven 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 en volgens koopbrief daarvan opgerigt. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik 

rigter deeze neffens comparanten eygenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 28 augustus 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren G. Hellemans en 

Jan ter Look perzoonlijk in judicio erscheenen zijn Hendrik Jan Meyer en deszelfs huisvrouw Aaltjen 

Hartgerink en Jan Heilerzig en deszelfs huisvrouw Jenneken Kerkemeyers maritis tutoribis. 

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

summa van f 250 vrij geld landsedelijk te cedeeren en over te dragen de tiende gaande uit drie mudden 

lands aan den kooper zelve behoorende en kennelijk onder deezen gerigte in den Potkamp tusschen de 

landen van Hendrik Meengs en Evert Wiemerink in Harke geleegen, welke tiende voorheen gehoord 

heeft onder den Molen tiende. En zulks aan en ten erfelijken profijte van Jannes Vastert op den Pot in 

Harke woonagtig, deszelfs huisvrouw en erfgenaamen. De welke de comparanten daar waaren aanervende 

door deezen terwijl zij in tegendeel zig zelven 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 en volgens koopbrief daarvan opgerigt. 

S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter deeze neffens comparanten eygenhandig getekend en 

gezegeld. 

Actum Markelo den 28 augustus 1801. 

 

In sept. 1801 lenen Jannes Sprokkereef en vrouw Janna Lammertink f 400 aan Willem Brok op het 

Deldenerbroek met als onderpand een stuk land in het Enterbroek gelegen. 

 

Ik J.G. Pruim scholtus des karspels Hardenbergh cum annexis doe cond en certificeere dat voor mij en 

keurnooten die waren Engbert Zweers en B.J. Rozema perzoonlijk in den gerigte gecompareerd zijn 

Jasper Zweers ten Hardenbergh en Marten Bruins alhier te Heemse woonachtigh. De welken 

verklaarden kracht deezes in optima juris forma te qualificeeren Hermannus van de Sagekuile te Goor, 

ten einde om namens hun aan procurator Wilhelm Hulsken meede aldaar woonachtigh voor eene 

summa van kooppenningen bij hun ten genoegen ontfangen, landsedelijk te transporteeren en over te 

dragen, al zoodane vaste goederen als welke gemelde procurator Hulsken van comparanten uit het 

erve Groot Bruggink heeft aangekogt en om daar omtrent al dat geene te doen en verrichten wat zij 

comparanten zelve zoude kunnen moogen of moeten doen. Onder belofte en verband als na regten. Ten 

oirconde hebbe ik scholtus voornoemd dezen getekend en gezegeld. 

Heemse den 15 sept. 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren H.B. van der 

Namer en Arnoldus de Lat perzoonlijk in den gerigte erscheenen is Harmannus van de Sagekuile in 

qualiteit als gevolmagtigde van Jasper Zwiers en Marten Bruins woonagtig te Heemse, luid acte van 

qualificatie voor het scholten gerigte des kerspels Hardenberg cum annexis op den 15 sept. 1801 te 

Heemse gepasseerd en nevens deeze ten prothocolle geregistreerd. Uit kragt van welke hij comparant 

verklaarde ten gevolge van door welgemelde zijne constituenten op den ... bij publique veilinge gedaan 

verkoop en ten genoegen ontfange volle kooppenningen ter summa van f 8360 aan proc. Wilhelm 

Hulsken landsedelijke cessie, transport en overdragt te doen van twee perceelen bouwland te zamen 



groot ongeveer 16 schepel lands geleegen op de braak bij het erve Groot Bruggink, mitsgaders van een 

hoekjen veltgrond meede bij dat erve geleegen; alle welke perceelen te vooren onder het opgemelde erve 

Groot Bruggink hebben gehoord en kennelijk in het karspel Goor onder deezen gerigte geleegen zijn. 

Ontervende derhalven comparant welgemelde zijn principalen met hunne erfgenaamen daarvan en den 

kooper met de zijne in alle lusten en lasten, regten en geregtigheeden daar wederom aan ervende door 

deezen. Met belofte dat deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde zal worden gecaveerd 

als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exeptien. S.A.L. In kennisse der waarheid 

heb ik rigter deeze neffens comparant eygenhandig geteekend en gezegeld. 

Actum Goor den 18 sept. 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Marten Oelen en 

Hendrik Brunnekreeff perzoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Wilhelm Hulsken en deszelfs 

ehevrouw Johanna Jalink marito tutore. Verklaarende ten behoeve van het voormalig gewest Overijssel 

voor den ontfangst der reele middelen deezes gerigts Kedingen mits deezen, te verbinden en tot 

onderpand te stellen al zoodaane perceelen bouwland te zamen groot ongeveer 27 schepel lands op 

de braak bij het erve Groot Bruggink, als meede een hoekjen veltgrond meede daarbij en kennelijk in 

het karspel Goor onder deezen gerigte geleegen als comparanten van Jasper Zweers en comparanten uit 

het erve Groot Bruggink hebben aangekogt. Te zamen voor een summa van f 8360, gelijk zulks uit de 

overdragt ten prothocolle deezes gerigts ervintelijk geblijkt. Ten einde het voormalig gewest voormeld zig 

daar aan bij onverhoopte misbetaaling ten allen tijde kost en schadeloos zal kunnen stellen. Onder 

renunciatie van alle exeptien en privilegien regtens deezen eenigzints contrarierende. Voorts certificeere ik 

rigter voornoemd dat voor mij uit de prothocollen deezes gerigts gebleeken is dat vooren gemelde 

goederen niet bezwaard of reeds verbonden zijn. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd 

deeze neffens comparanten eygenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 19 september 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Hermannus van 

de Sagekuile en Hendrik Roelvink perzoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Jan Waandersen Bril en 

Aaltjen Harmsen Anstoot ehelieden marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten 

genoegen ontfangene volle kooppenningen ter summa van f 300 vrij geld landsedelijk te cedeeren, te 

transporteeren en over te draagen hunne eygendommelijke drie dagwerken hooyland kennelijk in de 

Schooltmaat tusschen Stroeks oldemaat en Jannes Schooltmaat onder Markelo in deezen gerigte geleegen, 

zijnde vrij en onbezwaard meede van landsmiddelen. En zulks aan en ten erflijken profijte van Harmen 

Gerritsen Knoll. Ontervende dus comparanten zig zelven met hunne erfgenaamen daarvan en in 

tegendeel de kooper met de zijnen in alle regt en geregtigheeden daar wederom aanervende door deezen. 

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

Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en alles volgens koopbrief den 25 juny j.l. daarvan 

opgerigt. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens den eersten comparant 

hiertoe door zijne huisvrouw in judicio gequalificeerd, geteekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 1 october 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren H.B. van der 

Namer en Arnoldus de Lat perzoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Jannes Stroek en Aaltjen 

Bloemendals ehelieden woonagtig onder Holten marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedane 

verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ter summa van vier hondert guldens, 

landsedelijk te cedeeren en over te draagen hunne eygendommelijke hooymaat de Schooltmaat 

genaamd groot ongeveer vijf dagwerk, zijnde vrij zonder eenig bezwaar van heeren en boerschaps lasten 

kennelijk onder Markelo tusschen de hooylanden van Nijkamp en Landewer in deezen gerigte geleegen. 

En zulks met zijne ap en dependentien, regten en geregtigheeden, aan en ten erflijken profijte van Jan 

Hendrik Stroek en Janna Jeulink meede onder Holten woonagtig. Ontervende dus comparanten hun 

zelven met hunne erfgenaamen daarvan terwijl zij in tegendeel de kooperen met de hunnen daar wederom 



aanervende bij deezen. Met belofte deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen 

caveeren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en alles volgens 

koopbrief van den 8 sept. 1801. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens 

comparanten eygenhandig geteekend en gezegeld. 

Actum Goor den 12 october 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren H.B. van der 

Namer en Gradus Navers perzoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Hendrika Zenkeldam weduwe 

wijlen Gerrit Willemsen, voor zig als boedelhouderster van haar wijlen mans nalatenschap en legitime 

voogdesse over haare minderjaarige kinderen; voorts haaren meerderjarigen zoon Jan Willemsem filio 

tutore. De welke bekenden en verklaarden wegens aan haar verstrekte en wel ontfangene penningen aan 

Aaltjen Baan weduwe Antony van Dijk opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa 

van een duizend zeven hondert guldens, zegge f 1700. Onder belofte dit capitaal jaarlijks te zullen 

verrenten met vier guldens ten hondert en daar en boven een dienst met wagen en paarden voor 

rentheffersche te doen; waarvan het eerste jaar zal verscheenen zijn op den 22 september 1802 en zoo 

vervolgens van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse toe. Die zouw kunnen en moeten geschieden nadat 

daartoe van de een of andere zijde een half jaar voor den verschijnsdag behoorlijke opzage zouw zijn 

gedaan. Zullende gemelde penningen dienen tot aflosse van twee differente capitaalen te zamen ter summa 

van f 1800 zoo comparanten aan den coopman Hendrik ten Thije, zoo voor zig zelven en als erfgenaam 

van zijn wijlen vader Jan ten Thije zijn verschuldigd geworden ingevolge daarvan afgegeven 

hypothecatien in dato Goor den 3 may 1782 en 6 may 1797. Voor welk voorschreven capitaal en op te 

lopene renten comparanten voorts tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren 

stellende alle hunne gereede en ongereede goederen bestaande in huis, meubels, vhee en gewassen op 

den landen, bouwerije met derzelver gereedschappen, mitsgaders hunne eygendommelijke plaats 

Willems kennelijk in Elsen onder deezen gerigte geleegen en bestaande in de volgense perceelen als: 1. 

huis en schoppe, 2. een gaarden agter het huis geleegen groot 2 mudde lands, 3. twee dagwerken hooyland 

agter den gaarden tusschen Rotmans en de gemeente, 4. zeven mudden bouwland voor het huis tusschen 

de landen van Mannes Kosters en de steege, 5. een gaarden groot een mudde gesaay tusschen die van 

Haykers en Oomes, 6. twee en een half schepel land in den esch tusschen de landen van Ribbert en Jan 

Mensink, 7. vijf schepel lands den Apenberg genaamd tusschen de landen van Gerrit Mensink en Gerrit 

Jan Assink, 8. een mudde lands het Loostukke genaamd tusschen de landen van Gerrit Bloemers en Jan 

Mensink, 9. een half mudde lands het Heetland genaamd tuschen de landen van Mannes Kosters en de 

weduwe Wassink, 10. drie dagwerken hooyland in de Enterse maate waarvan de overige drie dagwerk 

toebehoord aan Rotman in het Elsenerbroek geleegen, 11. een dagwerk hooyland in de Menkemaat 

waarvan het overige 1 dagwerk aan Ribbert toebehoord meede in het Elsenerbroek geleegen, 12. twee 

dagwerken hooyland het Bekkeslag genaamd bij den Broek Teemker geleegen, 13. een dagwerk hooyland 

in de Smits maat in het Elsenerbroek geleegen waarvan het overige 1 dagwerk toebehoord aan Jan Letink. 

Ten einde de rentheffersche, haare erfgenaamen of regt verkregene bij onverhoopte misbetaaling aan een 

en ander voorschreven het opgemelde capitaal en op te lopene renten ter zijner tijd kost en schadeloos 

zoude kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle hier tegenstrijdige exceptien in het 

bijzonder die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze 

neffens comparanten getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 13 oct. 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren H.B. van der 

Namer en Arent Kloeken perzoonlijk in judicio erscheenen zijn Wolter Sligman en Berendina Nijenhuis 

eheluiden marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene volle 

kooppenningen ter summa van f 70 vrij geld landsedelijk te cedeeren en over te draagen hun 

eygendommelijke een derde gedeelte van een hooymaat in haar geheel groot ongeveer drie dagwerk 

waarvan de overige twee derde gedeeltens toebehoord aan ten Hengel te Deventer en met welke jaarlijks 

omgehooyd word, kennelijk in deezen gerigte onder Markelo tusschen Vossebelts landen en het hooyland 



van Harmen Dijkink geleegen. En zulks met zijn lusten en lasten, regten en geregtigheeden aan en ten 

erflijken profijte van Jan ten Hove. De welke de comparanten met zijn erfgenaamen daar waaren 

aanervende terwijl zij in tegendeel zig zelven met de hunnen daarvan thans verklaarden onterft. Met 

belofte deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als na rechten 

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

voornoemd deeze neffens den eersten comparant hiertoe door zijne huisvrouw behoorlijk gequalificeert, 

geteekent en gezegeld. 

Actum Goor den 3 november 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Hendrik 

Sunneberg en Herman Struik perzoonlijk in judicio erscheenen zijn Dries Wilbers op Schrijvers en 

deszelfs huisvrouw Jenneken Rietmans marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop 

en ten genoegen ontfangen volle kooppenningen ter summa van f 1200 guldens landsedelijk te cedeeren 

en over te dragen hun eygendommelijke plaatsjen Snieders genaamd met onderhoorige landerijen 

kennelijk onder Markelo in deezen gerigte geleegen. En zulks met zijn lusten en lasten, regten en 

geregtigheeden, aan en ten erflijken profijte van Gerritdina Hartgerink weduwe van wijlen Jan 

Meyers en Hendrik Jan Meyers en deszelfs huisvrouw Aaltjen Hartgerink. Ontervende dus 

comparanten zig zelven met hunne erfgenaamen daarvan en de kooperen met de hunnen daar wederom 

aanervende door deezen. Met belofte deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te 

zullen caveeren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en alles volgens 

koopbrief hier van opgerigt. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens 

comparanten eygenhandig geteekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Markelo den 6 november 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Hendrik 

Sunneberg en Herman Struik perzoonlijk in judicio erscheenen zij Gerritdina Hartgerink, weduwe van 

wijlen Jan Meyers, geadsisteerd met haar zoon Hendrik Jan Meyers als haaren ad hune actum 

verkoren en van gerigtswege geadmitteerden momber. Bekennende en verklaarende wegens aan haar 

verstrekte en wel ontfangen penningen aan Albartus Monsuur en deszelfs huisvrouw Renetta Meyers 

woonagtig te Deventer, opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van zes duizend 

guldens, zegge f 6000. Met belofte dit capitaal te zullen verrenten tegens drie en een halven gulden ten 

hondert jaarlijks, waarvan het eerste jaar zal verscheenen zijn op heeden over een jaar en zoo vervolgens 

van jaar tot 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 comparante behalven generaal verband van haar perzoon en 

goederen mits deezen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand was stellende haar 

eygendommelijke halve plaatsjen Snieders genaamd met de halfscheid van de daarop staande 

getimmertens, bestaande in zijn geheel in huis, hof, koorn-, winde en olymoolen en onderhoorige 

landerijen. Ten einde de renthefferen, derzelver erfgenaamen of regt verkregen hebbende daar aan bij 

onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal en op te lopene renten ter zijner tijd kost en 

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

specie die van ongetelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens 

comparante en momber eygenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 6 nov. 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Hendrik 

Sunneberg en Herman Struik perzoonlijk in judicio erscheenen zij Gerritdina Hartgerink, weduwe van 

wijlen Jan Meyers, geadsisteerd met haar zoon Hendrik Jan Meyers als haarer ad hune actum 

verzogten en bij den gerigte toegelaten momber. Verklaarende wegens aan haar verstrekten en wel 

ontfangene penningen aan Hendrikus Meyers en deszelfs huisvrouw Fenneken Vincent woonagtig te 

Holten, opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van zes duizend guldens, zegge f 



6000. Met belofte dit capitaal te zullen verrenten tegens drie en een halve gulden ten hondert jaarlijks, 

waarvan het eerste jaar zal verscheenen zijn op heeden over een jaar en zoo continueeren van jaar tot 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 behoorlijk opzage zal zijn geschied. Voor welk voorschreven 

capitaal en op te lopene renten comparante buiten generaal verband van haar perzoon en goederen mits 

deezen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand stelden haar eygendommelijke halve 

plaatsjen Snijders genaamd met de halfscheid van de daarop staande getimmertens bestaande in 

zijn geheel in huis, hof, koorn-, winde en olymolen en onderhoorige landerijen kennelijk onder 

Markelo in deezen gerigte geleegen. Ten einde de renthefferen, derzelver erfgenaamen of regt verkregen 

hebbende daar aan bij onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal en op te lopene renten ter zijner 

tijd kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige 

exceptien in specie die van ongetelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd 

deeze neffens comparante en momber eygenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 6 nov. 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Harmannus van 

de Sagekuile en Gerrit Jan Levenkamp perzoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Hendrik Jan Meyers 

en Aaltjen Hartgerink ehelieden marito tutore. Bekennende en verklaarende wegens aan hun verstrekte 

en in klinkenden gelde ontfangene penningen aan de heer Antonie Hulscher en desselfs ehevrouw 

Johanna Roeters woonagtig te Deventer, opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa 

van vier duizend vijf hondert caroli guldens, zegge f 4500. Met belofte dit capitaal te zullen verrenten 

met vier guldens en vijf stuivers van het hondert jaarlijks, waarvan den eersten verschijnsdag zal zijn op 

den 1 nov. 1802 en zoo continueeren van jaar tot 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 

behoorlijk opzage zal zijn geschied. Voor welk voorschreven capitaal en op te lopene renten comparanten 

buiten en behalven generaal verband van hunne perzoonen en goederen mits deezen tot een speciaal 

hypotheecq en gerigtelijk onderpand stelden hun eygendommelijke halve plaatsjen Snijders genaamd 

met de halfscheid van de daarop staande getimmertens bestaand in zijn geheel in huis, hoff, koorn 

en olywindemolen en bouwlanden kennelijk onder Markelo in deezen gerigte geleegen. Daar en 

invoegen als dit een en ander voor comparanten bezeten, bewoond en gebruikt word. Ten einde de 

renthefferen, derzelver erfgenamen of regt verkregene aan het een en ander voorschrevene bij onverhoopte 

misbetaaling het voorschreven capitaal en op te lopene renten ter zijner tijd kost en schadeloos zullen 

kunnen en moogen verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien in het bijzonder van die 

van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens 

comparanten geteekent en gezegeld. 

Actum Markelo den 10 november 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren H.B. van der 

Namer en Christiaan Frederik Beins perzoonlijk in judicio erscheenen is Hendrik van Calcar onder 

cautie de rato caverende voor zijn absente moeder Aaltjen ten Cate weduwe Berend van Calcar pro 

se en als boedelhoudersche van haar wijlen ehemans nalatenschap. Verklaarende ten gevolge van gedaane 

verkoop voor een summa van f 1200 en daarop ontfangene halve kooppenningen ad f 600, blijvende de 

resteerende halfscheid meede dus ad f 600 de koper op interest behouden, landsedelijke cessie, transport 

en overdragt te doen van hun eygendommelijke plaatsjen Klein Coer Egberts genaamd bestaande in 

huis, hoff of gaarden en een hoek hooyland kennelijk onder deezen gerigte buurschap Elsen geleegen. En 

zulks met zijn lusten en lasten, regten en geregtigheeden, aan en ten erflijken profijte van Jan Hendrik 

Mensink. Ontervende dus comparanten gemelde zijne moeder pro se met haare erfgenaamen daarvan en 

den kooper met de zijne daar wederom aan ervende door deezen. Met belofte deezen erfkoop, cessie, 

transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle 

tegenstrijdige exceptien en volgens koopbrief den 18 juny 1800 hiervan geformeerd en opgerigt. S.A.L. In 

kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens comparant geteekend en gezegeld. 



Actum Goor den 14 november 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren H.B. van der 

Namer en Christiaan Frederik Beins perzoonlijk in den gerigte erscheenen is Jan Hendrik Mensink. 

Verklaarende wegens aan hem op interest gelatene halve kooppenningen ter summa van zes hondert 

caroly guldens van het plaatsjen Klein Coer Egberts genaamd, door hem van de weduwe Berend van 

Calcar op den 18 juny 1800 doen aankoopen aan Aaltjen ten Cate weduwe van Berend van Calcar 

voormeld, opregt en deugdelijk schuldig te zijn opgemelde summa van f 600. Belovende hij comparant 

dezelve te zullen verrenten tegen drie en een halve gulden ten hondert jaarlijks, waarvan het eerste jaar 

zouw verscheenen zijn op St. Martiny 1802 en zoo continueeren van jaar tot jaar tot de restitutie en aflosse 

toe. Die zouw kunnen en moeten geschieden nadat daartoe van de een of andere zijde een half jaar voor 

den verschijnsdag behoorlijke opzage zouw zijn geschied. Voor welk voorschreven capitaal en op te 

lopene renten comparant behalven generaal verband van perzoon en goederen mits deezen tot een speciaal 

hypotheecq en gerigtelijk onderpand stelde zijn eygendommelijke en hier voornoemde reeds gemelde 

plaatsjen Klein Koer Egberts genaamd, bestaande in huis, hoff of gaarden en een hoek hooyland 

kennelijk onder deezen gerigte buurschap Elsen geleegen; en wel zoo en invoegen als comparant dezelve 

van rentheffersche aangekogt en op heeden namens haar aan hem is overgedraagen. Ten einde de 

rentheffersche, derzelver erfgenaamen of regt verkregene daar aan bij onverhoopte misbetaaling het 

voorschreven capitaal en op te lopene renten ter zijner tijd kost en schadeloos zal of zullen kunnen en 

moogen verhaalen en onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid 

heb ik rigter voornoemd deeze neffens comparant getekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 14 november 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren proc. Wilhelm 

Hulsken en Arnoldus de Lat perzoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Jan Slot alias Boom Jan en 

Jenneken Assink ehelieden marito tutore. Verklaarende weegens aan hun verstrekte en in klinkenden 

gelde ontfangene penningen aan den koopman Jacobus Bleeken en deszelfs huisvrouw Geesken 

Notteberg deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van een hondert guldens. Met belofte 

dezelve te zullen verrenten met 5 gulden jaarlijks, waarvan het eerste jaar zal verscheenen zijn op den 1 

november 1802 en zoo vervolgens van jaar tot 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 aankondiging of opzage geschied zal zijn. Voor welk capitaal en op te lopene renten 

comparanten buiten generaal verband van hunne perzoonen en goederen bij deezen tot een speciaal 

hypotheecq en gerigtelijk onderpand stelden hun eygendommelijken kamp lands Otto Hilderinks 

kamp genaamd groot ongeveer een mudde lands kennelijk onder deezen gerigte in het karspel Goor 

tusschen de landen van Rommeler en Jan Hendrik van den Boom geleegen. Ten einde renthefferen, 

derzelver erfgenaamen of regt verkregene daar aan bij onverhoopte misbetaaling het voorschreven capitaal 

en op te lopene renten ter zijner tijd kost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen. Onder 

renunciatie van alle strijdige exceptien in specie van die van niet getelden gelde. S.A.L. In kennisse der 

waarheid heb ik rigter deeze neffens comparanten geteekent, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 20 november 1801. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren H.B. van der 

Namer en Arnoldus de Lat perzoonlijk in judicio erscheenen zijn Hendrik Eertink en vrouw Aaltjen 

Mensink ehelieden marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen 

ontfangene volle kooppenningen ter summa van f 150 vrij geld, landsedelijk te cedeeren en over te 

draagen een tiende gaande uit twee stukken lands groot ongeveer zes schepel geleegen op den Zien 

esch in Harke en zulks aan en ten erflijken profijte van Teunis Hidders op Schepers en deszelfs 

huisvrouw Hendrine Schepers aan wien opgemelde twee stukken land waaruit deezen tiende gaat, in 

eigendom behooren. Ontervende derhalven comparanten zig zelven met hunne erfgenaamen daarvan en de 

kooperen met de hunnen daar wederom aanervende door deezen. Met belofte deezen erfkoop, cessie, 



transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als na regten verpligt. Onder renunciatie van alle 

tegenstrijdige excptien en alles volgens hiervan opgerigten koopbrief. S.A.L. In kennisse der waarheid heb 

ik rigter voornoemd deeze neffens den eersten comparant hiertoe door zijne huisvrouw in judicio verzogt 

en gequalificeert, geteekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 3 december 1801. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Verwalter Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren 

H.B. Namer en Hendrik Brunnekreeff persoonlijk in den gerigte erschenen is Anna Isabella Hulsken 

weduwe van wijlen burgmr Wolter Jalink geadsisteerd met haar zoon dr. Wilhelm Jalink als haaren 

mombair. In deesen verklaarende ter voldoening van de resolutie van de commissie tot de administratie 

der financien van het voormalig gewest Overijssel tot meerder securiteit van den lande voor en ten 

behoeve van gemelde haaren zoon Wilhelm Jalink administrateur de ontfangst der reele middelen van 

Kedingen te verbinden en ten speciaal onderpand te stellen haar vaste goederen onder deese gerigte 

gelegen bestaande in het erve en goed Bekker in de buurschap Harke onder het karspel van Markelo 

gelegen, mitsgaders de tienden uit de erven Gazendam in het karspel Goor beide onder den gerigte 

kennelijk gelegen. Ten einde bij onverhoopte misbetaling op de respective termijnen het voormalig gewest 

sig daar aan zo wel als aan den bereids te vooren gepresteerde borgtogt kost en schadeloos zal kunnen 

verhaalen en zulks onder renunciatie van alle hier tegenstrijdige exceptien in bijzonder mede van het 

senatus consultium vellejani aan des vrouwen verband en welks de comparante zig ten vollen 

geinformeerd lied. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik verwalter rigter deese neffens comparante en 

haar momber eigenhandig getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 24 april 1799. 


