
1802  Transporten en hypotheken 

 
Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat op den 18 july 1801 door vrouwe 

Theodora Aleida Duikink weduwe en boedelhoudersche van wijlen Lodewijk van Eyll Ribbius, in 

deezen gerigte uit kragt van gedaane panding en verkregen verwin bij executie verkogt zijn de vaste 

goederen van Hermannus Luttikhedde of Coel Mannes. En dat van het eerste perceel zijnde het vrije en 

allodiaal erve en huis Koelers genaamd, bestaande in twee stukken bouwland met allen opstand van 

boomen en bosschen en al datgeen daar verder onder behoord, zoo als hetzelve door Hermannus 

Luttikhedde of Coel Mannes voormeld bezeten is geweest in den Meengs kamp zuidwaards bij langs 

Wenninks land, oostwaards bij langs Loker land geleegen in de boerschap Harke bij de herberg den Pot in 

deezen gerigte. Kooper is geworden Harmen Wilbers. Dat deezen kooper vervolgens de volle 

kooppenningen ter summa van f 530-10 voldaan hebbende ik hem dien te gevolge van opgemelde 

perceel bij deeze van gerigtswegen landsedelijke cessie, transport en overdragt doe. De geexecuteerden 

met hunne erfgenaamen daarvan ontervende en den kooper voormeld met de zijnen daar wederom 

aanervende; voorbehoudens nogthans de losse als na landregt. In kennisse der waarheid heb ik rigter 

voormeld deeze gegeven onder mijn hand en zegel. 

Actum Goor den 8 january 1802. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren H.B. van der 

Namer en H.J. ter Hofstee perzoonlijk in judicio erscheenen zijn Jan Hendrik Lodeweges en deszelfs 

huisvrouw Woltera Welmers marito tutore. De welke bekenden en verklaarden ten gevolge met van 

Gerrit Jan Nijhuis gedaane ruiling tegen een hooyland de Koppels genaamd onder de stadsgerichte van 

Goor geleegen, waarvan aan hun den overdragt gedaan en de overige penningen als hij daarvoor meerder 

dan het voorgemelde hooyland geeven moest, aan hun betaald zijn waarvoor comparanten bij deezen 

quiteeren. Niet alleen maar ook dien ten gevolge van het Poel land genaamd, bestaande in ongeveer zes 

schepel bouwland en een en een vierde dagwerk hooyland in het karspel Goor onder deezen gerigte. 

Het welke Gerrit Jan Nijhuis en vrouw Berendina Kevelham tegen het voornoemde aan hun 

gecedeerde hooyland betaalde penningen in eygendom zouden genieten, landsedelijke cessie, transport en 

overdragt te doen. Ontervende derhalven comparanten zig zelven met hunne erfgenaamen daarvan en in 

tegendeel gemelde Gerrit Jan Nijhuis en vrouw 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 eygenhandig geteekend en gezegeld. 

Actum Goor den 20 maart 1802. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan van 

Heek en Hermannus van de Sagekuile perzoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Berent Teunis Gorkink 

en Dina Schutten ehelieden marito tutore, als boedelhouders van comparantens wijlen ouders 

nalatenschap. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene volle 

kooppenningen ter somma van f 330 landsedelijk te cedeeren en over te draagen een stuk lands den 

Kleinen Bruins kamp genaamd groot ongeveer drie schepel lands geleegen tussen de landen van 

aankooper en Harmen Lonink in den Markeler esch. En zulks met zijn lusten en lasten, ap en 

dependentien, regten en geregtigheeden, aan en ten erflijke profijte van Jan Hendrik Zwiers 

(Wannink). Ontervende dus comparanten zig zelven met hunnen erfgenaamen daarvan en kooper met de 

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

ten allen tijde te zullen caveeren als na regten verpligt en onder renunciatie van alle tegenstrijdige 

exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens comparanten geteekend 

en gezegeld. 

Actum Markelo den 27 maart 1802. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Arnoldus te 



Rouwenhorst en Gradus ten Zijthoff perzoonlijk in den gerigte erscheenen is Hendrik Bellink woonagtig 

te Goor voor zig zelven en als boedelhouder voor zijn wijlen vrouws nalatenschap. Bekennende en 

verklaarende wegens aan hem en zijn wijlen ehevrouw Machteld Gerritsen in den jaare 1783 

opgeschootene penningen en vervolgens daarop verlopene en ten agteren zijnde interessen aan den 

koopman Hendrik Schimmel en deszelfs ehevrouw te Goor, opregt en deugdelijk schuldig te zijn een 

capitaale summa van vijf en zestig guldens, twaalf stuivers en agt penningen, zegge f 65-12-8. Met 

belofte dezelve te zullen verrenten tegen vier guldens 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 capitaal en op te lopene renten comparant 

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

gerigtelijk onderpand was stellende de halven kamp lands Reint te Laars kamp genaamd groot 

ongeveer vijf schepel lands kennelijk in den Blankenvoort tusschen de landen van en onder het erve 

Kevelham behoorende in het karspel Goor onder deezen gerigte 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 tegenstrijdige exceptien in specie van die van ongetelden gelde. S.A.L. In kennisse der 

waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens comparant geteekend en gezegeld. 

Actum Goor den 14 april 1802. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Gerrit Jan 

Levekamp en Jan Leuvelink perzoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Roeloff Leeftink en deszelfs 

huisvrouw Egberdina Wolberink marito tutore woonagtig in Stokkum. Bekennende en verklaarende 

wegens aan hun verstrekte en in klinkenden gelde ontfangene penningen aan de heer proc. D.J. 

Lamberts te Almelo, opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van drie duizend 

caroli guldens, zegge f 3000. Welke penningen geemployeerd zullen worden tot aflosse van een gelijk 

capitaal van f 3000 aan de weduwe van Jan Meiers te Holten verschuldigd en in hun erve Leeftink 

gevestigd. Onder belofte dit capitaal te zullen verrenten tegen vijf guldens ten honderd jaarlijks mits de 

interest binnen twee maanden na den verschijnsdag betaalende, anders tien stuivers percent meer; waarvan 

het eerste jaar zal verscheenen zijn op primo mey 1803 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 

vierendeel jaars voor den verschijnsdag behoorlijk opzage zal zijn geschied. Voor welk voorschreven 

capitaal en op te lopene renten comparanten behalven generaal verband van hunne perzoonen en goederen 

mits deezen tot een speciaal hypotheecq en gerigtelijk onderpand waaren stellende hun vrije en 

allodiale erve en goed Leeftink genaamd met deszelfs getimmertens, houtgewassen, hooge en laage 

landerijen, gras en weidegronden, als meede het land voorheen onder de katersteede Schreurs 

plaats genaamd gehoord hebbende kennelijk in de boerschap Stokkum onder deezen gerigte gelegen. En 

wel zoo en in dier gestelde als dit erve en goed aan comparanten op den 23 november 1782 teste 

prothocollo quo relatio is overgedraagen en waarvan zij comparanten bij een gerigtelijk attest van den 26 

maart jl grootendeels een specifique opgave aan den rentheffer gedaan hebben. Ten einde den rentheffer, 

deszelfs 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. 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 Markelo den 3 may 1802. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Oortwinus 

Holsheimer en Christiaan Frederik Beins perzoonlijk in indicio erscheenen is Arent ten Zijthoff voor zig 

zelfs en als boedelhouder van zijn wijlen vrouw (Martina Lenderink) nalatenschap. Verklaarende van 

gedaene verkoop en ten genoegen ontfangene volle kooppenningen ter summa van f 190 landsedelijke 



cessie, transport en overdragt te doen van zijn aandeel in den Tankink maate bestaande in drievierde 

dagwerk in dezelve en waarvan eenvierde dagwerk aan den kooper zelve behoord; zijnde dus in haar 

geheel groot een dagwerk kennelijk in het Elsenerbroek agter het land van Jan Letink onder deezen gerigte 

gelegen. En zulks met zijn lusten en lasten, ap en dependentien, regten en geregtigheeden, aan en ten 

erflijken profijte van Jan Hobbelink woonagtig in het Elsenerbroek. Ontervende alzo comparant zig 

zelven met zijne erfgenamen daarvan en den koper met de zijnen daar weder aanervende door deezen. 

Onder 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 22 febr. jl. 

S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik rigter voornoemd deeze neffens den comparant getekend en 

gezegeld. 

Actum Goor den 6 july 1802. 

 

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 Harmina Heylerzigh weduwe van 

wijlen Derk Hendrik Gorkink; voorts Gerrit Boskamp en vrouw Hendrika Gorkink filio et marito 

tutore, zoo voor hun zelven als in qualiteit van boedelhouderen van eerste comparants wijlen ehemans 

nalatenschap. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene volle 

kooppenningen ter summa van f 450 landsedelijke cessie en overdragt te doen van hun 

eygendommelijke zes schepel bouwland het Nije land genaamd kennelijk tusschen de landen van 

Berend Snieders en Van Heek ter eener en den gemeenen weg ter anderen zijde in Harke onder deezen 

gerigte geleegen. En zulks met zijn lusten en lasten, regten en geregtigheeden, aan en ten erflijken 

profijte van Arent Sligmans en vrouw Engele Gelkink te Markelo. Ontervende comparanten zig zelven 

met hunne erfgenaamen daarvan en de kooperen met de hunnen daar wederom aanervende door deezen. 

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

verpligt en onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik 

rigter voornoemd deeze neffens comparanten eygenhandig geteekend en gezegeld. 

Actum Goor den 12 july 1802. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren H.B. van der 

Namer en Jan ter Welle perzoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Hendrik Teemker en vrouw Leide 

Huiskes marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene volle 

kooppenningen ter summa van f 500 landsedelijke cessie, transport en overdragt te doen van alle 

hunne gereede  goederen, vhee, inninge des huises en gewassen op de landen bestaande 

hoofdzaakelijk in twee zwarte paarden, het eene drie en het andere agt jaaren oud, twee koebeesten 

en wel een roodbonte oud zes en een zwart spreeuwde oud ongeveer agt of negen jaaren. Voorts 

kisten, kasten, beddingen, tafels, stoelen, potten, pannen als meede hunne bouwgereedschappen als 

wagen, ploeg en eggen en wat verders tot hunnen inboedel behoord; dan nog hunne gewassen op de 

landen bestaande in ongeveer agt mudden lands met rogge, ongeveer tien mudden lands met 

boekweite en een mudde lands met aardappelen en eindelijk het gras staande op ongeveer 15 

dagwerken hooyland. En zulks zonder eeniger hande uitzondering hoe ook genaamd aan en ten erflijken 

profijte van Hendrik Huiskes en vrouw Janna Hegemans. Weshalven de comparanten verklaarden bij 

deezen van den eygendom van alle voorschreven goederen af te zien en de kooperen voornoemd in het 

volle bezit en possessie daarvan stellende. Met belofte deezen verkoop, cessie, transport en overdragt ten 

allen tijde te zullen caveeren en de kooperen voor alle evictie en opspraak te zullen staan wagten en 

waaren als na regte verpligt. Onder renunciatie van alle exceptien en privilegien regtens deezen eenigzints 

kunnende contrarieeren. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter deeze neffens comparanten 

geteekend, gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 15 july 1802. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren H.B. van der 

Namer en Arnoldus de Lat in den gerigte erscheenen zijn Hendrik Eertink en Aaltjen Mensink 



ehelieden marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene volle 

kooppenningen ter summa van f 200 landsedelijke cessie, transport en overdragt te doen van hun 

eygendommelijke tiende gaande uit een kamp bouwland den Kooyers kamp en te vooren den Eertink 

kamp genaamd, groot ruim twee mudde lands geleegen aan de Steen steege in Harke onder deezen gerigte. 

En zulks aan en ten erflijken profijte van Garrit Jan Kooyers (Luttikhedde) en vrouw Janna Hidders 

aan welke voormeld kamp waaruit deeze tiende gaat behoord. Ontervende alzoo 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 en 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 Goor den 19 july 1802. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en keurnoten die waren 

Hermannus van de Sagekuile en Gerrit Jan Levekamp perzoonlijk in den gerigte gecompareerd en 

erscheenen zijn Gerritdina Hartgerink weduwe van wijlen Jan Meyers te Holten, in deezen zoo veel 

noodig met haaren zoon Hendrik Jan Meyers als haaren verkooren en toegelaaten momber geadsisteerd; 

voorts gemelde haaren zoon Hendrik Jan Meyers en deszelfs huisvrouwe Aaltjen Hartgerink marito 

tutore woonagtig te Markelo, respective eygenaaren van de wind, koorn en olymoole met deszelfs 

behuizinge alhier te Markelo. En verklaarden, zoo alle te zamen als ieder afzonderlijk, wegens 

opgenomene en bij haar ten genoegen ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan 

den heere C. Nieuwenhuis med. doctor te Zwolle en deszelfs ehevrouwe geboorne Theodora Helena 

Meyer en erfgenaamen eene capitaale summa van f 4000, zegge vier duyzend caroly guldens ad 20 

stuivers het stuk. Welke penningen zij comparanten aanneemen en belooven te verrenten, het eerste jaar 

met zes en een vierde gulden van ieder hondert en vervolgens de andere of verdere jaaren met vijf en een 

vierde gulden van ieder hondert in het jaar; edog wanneer de rentgeveren binnen zes weeken na de 

verschijnsdag promtelijk de interessen betaalen, zullen als dan het eerste jaar met zes en vervolgens met 

vijf percent respectivelijk kunnen en moogen volstaan. En waarvan het eerste jaar rente zal verschijnen op 

den 1 augustus des aanstaanden jaars 1803 en zoo vervolgens jaarlijks en alle jaaren tot de effective 

aflosse toe, die van weerskanten zal vrij staan om te moogen eyschen of te doen mits dat de opzage 

daarvan van een van beyde kanten een vierendeel jaars voor den verschijnsdag behoorlijk word bekend 

gemaakt. Verbindende zij comparanten voor bovengenoemde capitaal en alle te verloopene interessen in 

het generaal haare perzoonen en goederen daarvan geene uitgezondert en stellen tot een speciaal 

hypotheecq en onderpand daarvoor haar lieder welgeleegene wind, koorn en olymoolen met deszelfs 

behuyzinge daarbij gehoorende, beneffens alle derzelver ap en dependentien, zoo en in diervoegen als zij 

comparanten dezelve ingevolge op heeden alhier gerigtelijk gepasseerde procuratie op den koopman J.J. 

Vervoort te Zwolle verklaard hebben voor hun op eene der assurantie comptoiren te Amsterdam te doen 

verzeekeren voor en tegens eene somma van zestien duizend guldens. Alles alhier bij den dorpe Markelo 

gerigts Kedingen kennelijk geleegen. Ten einde om in cas van onverhoopte wanbetaalinge zig daar aan ten 

allen tijde kost en schadeloos te kunnen en moogen verhaalen als na regte. Des ten waarheyds oirconde 

hebbe ik rigter voornoemd deeze neffens comparanten eygenhandig geteekend en gezegeld. 

Actum Markelo den 29 july 1802. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Jan de Moor en 

Willem Bolink perzoonlijk in judicio erscheenen zijn Hendrik Kevelham en deszelfs huisvrouw 

Hendrieka Oolberink marito tutore woonagtig op het erve Snellink in Stokkum. Verklaarende ten 

gevolge van gedaane verkoop en ten genoege ontfangene volle kooppenningen ter summa van f 350 

landsedelijke cessie, transport en overdragt te doen van hun eigendommelijke stuk tiendbaar bouwland 

den Bree winkel genaamd groot ongeveer 10 schepel lands kennelijk in den Stokkumer esch tusschen de 

landen van Oolberink ten noorden en die van Hoestink ten zuiden geleegen onder deezen gerigte. En zulks 

met zijn lusten en lasten, ap en dependentien, regten en geregtigheeden, aan en ten erflijken profijte van 

Gerrit Baan nu Effink en vrouw Hendrika Effink in Stokkum. Ontervende derhalven comparanten zig 



zelven met hunne erfgenaamen daarvan en de kooperen met de hunnen daar wederom aanervende door 

deezen. Onder belofte van 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 hiervan 

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

zijn huisvrouw behoorlijk gequalificeerd, geteekend en gezegeld. 

Actum Goor den 1 september 1802. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Hermannus van 

de Sagekuile en Hendrikus Gorsveld persoonlijk in den gerigte erscheenen zijn Jacobus Arentsen en 

vrouw Aleida Harmelink marito tutore. Verklaarende ten gevolge van gedaene verkoop en ten genoegen 

ontfangen volle kooppenningen ter summa van f 197-10 aan Gerrit Stokkentreeft te Markelo 

landsedelijke cessie, transport en overdragt te doen van hun eygendommelijke stukjen bouwland den  

Koelenberg genaamd groot ongeveer een mudde lands kennelijk onder Markelo in deezen gerigte 

geleegen. Ontervende alzo comparanten zig zelven met hunne erfgenaamen daarvan en den koper met de 

zijnen in alle lusten en lasten, regten en geregtigheeden, daar wederom aanervende door deezen. Onder 

belofte deezen erfkoop, cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveeren als na rechten 

verpligt en 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 in judicio behoorlijk 

gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 2 sept. 1802. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Jan ter Welle en 

Martien te Rouwenhorst persoonlijk in indicio erscheenen is den burger J.H. Bloemen te Oldenzaal 

wonende. Verklaarende ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene volle 

kooppenningen daar van quiteerende bij deezen, landsedelijke cessie, transport en overdragt te doen van 

de door comparant aan Jasper Zwiers en comparante op den 20 december 1797 verkogte een derde 

gedeeltens van zodaene perceelen vaste goederen van het erve Groot Bruggink in het karspel Goor 

onder deezen gerigte kennelijk geleegen, als welke toen in publique veilinge gebragt en aangehouden zijn. 

En van welke goederen de overige twee derde gedeeltens aan de koperen voornoemd zelve 

toebehooren. En zulks met deszelves lusten en lasten, ap en dependentien, regten en geregtigheeden, aan 

en ten erflijken profijte van de koperen Jasper Zwiers en comparante meergemeld. Ontervende derhalven 

comparant zig zelven met zijne erfgenaamen daarvan en de koperen 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 voormeld deeze neffens proc. Wilhelm Hulsken hiertoe door 

comparant in indicio verzogt en gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 22 october 1802. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Arnoldus de Lat 

en Michiel Sanders persoonlijk in indicio erscheenen zijn Jan Hendrik Bras en vrouw Griete Arentzen 

marito tutore. Verklaarende weegens aan hun verstrekte en wel ontfange penningen aan Jan Gerritzen 

Sprokkereef en desselfs huisvrouw opregt en deugdelijk schuldig te zijn een capitaale summa van vijf 

hondert guldens, herzegge f 500. Onder belofte dit capitaal jaarlijks te zullen verrenten met drie en een 

halve gulden ten hondert; zullende daarvan het eerste jaar rente verscheenen zijn op heden over een jaar en 

zoo bij continuatie alle jaaren op den 10 november tot de restitutie en aflosse toe, die zal kunnen en 

moeten geschieden nadat daartoe van de een of andere zijde behoorlijke loskondiging zal zijn gedaan. 

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

persoonen en goederen bij deezen tot een speciaalen onderpand stellen alle hunne gereede goederen, 

vhee, inninge des huises, gewassen op de lande en in het huis verzaameld en bouwgereedschappen, 

niets daarvan uitgezonderd, maar ook meede alle haare vaste goederen ofwel hun eygendommelijke 

plaatsjen Arends genaamt en bestaande in huis en gaarden en ongeveer drie mudden bouwland, 



mitsgaders min of meer een half dagwerk hooyland, alle kennelijk in het Elsenerbroek onder deezen 

gerigte gelegen. En welke vaste goederen door comparanten reeds op den 22 jann. 1795 voor een capitaal 

van f 600 ten profijte van renthefferen speciaal verbonden zijn. Ten einde de renthefferen, derzelver 

erfgenaamen of regt verkregene aan een en ander voorschrevene bij onverhoopte misbetaaling het 

gelibelleerde capitaal ad f 500 en op te lopene renten ter zijner tijd kost en schadeloos meede zullen 

kunnen en mogen verhaalen. Onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien in specie van die van niet 

getelden gelde. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter deeze neffens comparanten getekend, 

gehandmerkt en gezegeld. 

Actum Goor den 10 november 1802. 

 

Ik Wolter Jalink Rigter van Kedingen certificeere mits deezen dat voor mij en assessoren Arnoldus de Lat 

en Michiel Sanders persoonlijk in judicio erscheenen zijn Lammert Philipsborg nevens desselfs 

huisvrouw Jenneken Vrielink en Wolter Philipsborg en vrouw Harmina Vrielink maritis tutoribus. 

Verklaarende zij comparanten ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontfangene volle 

kooppenningen ter summa van een duizend een hondert en vijf en seventig guldens, zegge f 1175, 

landsedelijk te cedeeren en over te draagen hun comparanten eygendommelijke en door hun in 

gemeenschap bezeten erve en goed Philipsborg of Toenzaadskamp genaamd met alle de daar onder 

behorende hooge en laage bouw en weidelanden, niets exempt, kennelijk onder Harke gelegen, als mede 

een stukjen land den Huiskes beld genaamd groot ongeveer zes spind lands geleegen aan Philipsborgs 

kamp onder Elsen. Alles onder deezen gerigte en zulks met zijn lusten en lasten, ap en dependentien, 

regten en geregtigheeden, aan en ten erflijken profijte van Jan Gerritsen Sprokkereeff en desselfs 

huisvrouw Harmina Scholten. Ontervende derhalven comparanten hun zelven met hunne erfgenaamen 

daarvan en de koperen met de hunnen daar wederom aanervende door dezen. Met belofte deezen erfkoop, 

cessie, transport en overdragt ten allen tijde te zullen caveren als na regten verpligt. Onder renunciatie van 

alle tegenstrijdige exceptien. S.A.L. In kennisse der waarheid heb ik rigter voornoemd deeze neffens H.B. 

van der Namer hiertoe door comparanten in indicio gequalificeerd, getekend en gezegeld. 

Actum Goor den 22 november 1802. 


