1704-1718 Transporten, testamenten en hypotheken
Ick Assuerus Fockinck wegens Ridderschap en Steden de Staten van Overijssel Richter van Kedingen, doe
kond en certificere krachts deser dat voor deses gerichts erscheen burgermr. Hermen Crop en
naebenoemde ceurnoten (volgents desselffs relaes) erschenen en gecompareert is Hans van Uitert tot
Wyrden (wed. van Helena Freriks), kranck te bedde liggende edoch sijn verstant en memorie
genoegsaem magtigh, overdenkende de seeckerheyt des doods en de onseeckere tieden van dien, willende
derhalven van sijne tijdelijke goederen disponeren op naevolgende manieren.
Eerst eigen zo voor aff sijne ziele wanneer de zijne ... den lichame koomt schaeden Gods Almagtigh
bevelende en sijn dode lichaem de Christelijcke begravinge.
Dienvolgends heefft hij ... gewilt en verkoren sijn uyterste willen en wense dat sijne huisvrouwe Maria
Wouters (Marrigien Wolters Smith), indien hij testateur mogte van dese geachte aff na dode komen te
overlijden voor erffe sal hebben en tusschenwijse den tijd haere levens possideren het erve en goed
Ribbers in Elssen gelegen. En sulx sigh bijsonder daer toe moverende confideratien en naa dode van
testateurs huysvrouwe Maria Wouters sal dit voorschr. erve Ribbers wederom op de kinderen bij sijn
tegenswoordige huysvrouwe geprocreeert komen te devolveren ende vervallen en van de vordere
naelatenschap van haer testateur en sijne huisvrouwe sullen sijne voordochter Gesina en de kinderen bij
sijne tegenwoordige huisvrouwe geprocreeert egalijck participeren en ... ten reguarde en des vaders goedt.
Waermede testateur verklaerde nae dat het deugdelijk voorgelesen was, dese testamentaire dispositie sijn
uytterste wille te wesen, waer toe onbedwongen en met rijpe deliberatie gekomen was.
Willende en begerende dat het selve nae sijne dode volkomentlijck en souden inspieringe van jemant sal
agtervolght worden en volkomen effect sorteren, hetsij als testament codicil donatio inter vivos vel causa
mortis off soo als nae rechten best sal kunnen en mogen bestaen.
Jdg in forma amplissima (in uitgebreide vorm). Sonder argelist is dit aldus gepasseerd; waeren mede aen
en over geweest als ceurnoten Albert de Meyer schultus en Hermen Tromp.
In oirconde des waerheydt heb ick richter voornt. desen geteeckent ende versegelt, oock mede door deser
gerichts secret. nae lande doen teeckenen ende versegelen.
Actum Wyrden den 24 Juny 1704. Was geteeckent. Assuerus Fockinck Richter Hermen Tromp secret.
Ick Assuerus Fockinck wegens Ridderschap en Steden de Staten van de Provintie van Overijssel een
beedicht Richter van Kedingen, doe kond en certificere voor de oprechte waerheid dat voor mij en
ceurnoten naer benoempt gecompareert en erschenen sijn Gerrit Lubberts ten Colhoop caverende de
rato voor sijn huysvrouwe Greetien Derks voor een gerechte halffscheyd in een gerecht derde part in de
caterstede de Coolhoop gelegen in het Elsenerbroek Gerichts Kedingen ende dan noch van een gerecht
derde part in het andere gerechte derde part off de andere halffscheyd in gemelde katerstede, voorts
Henrick ten Olijdam ende Plipsken Hengeler met haer eheman geassisteert, Gerrit ten Colhoop ende
Elsken Lietinck als voren geassisteert, Jan ter Duys en Berentien ten Duys als vooren geassisteert, Jan ter
Welle en Harmken Sprockenreeff met haer man als momber geassisteert ende Freerick Sprockenreeff
jonkman, alle als erffgenamen van zall. Jan Sprockenreeff welcke competeerde het resterende derde part
in gem. katerstede ende bekenden sij comparanten alle en een iegelijk in het besonder, soo wel van den
laetsten als eersten cooppenninck te danke te sijn voldaan en betaelt ende dien te gevolge door sij
comparanten deselve respective gedeelten cederen, transporteren en overdragen, gelijck sij door kracht
deses aen Jan Lietinck en Aelken sijn huysvrouwe en haer beyder erffgenamen sulcx en in dier voegen dat
hem coper tegenwoordich in gemelte katerstede bereits van den anderen verdeelt sijnde twee gerechte
derde parten toekomt; belovende sij comparanten dese kuere respective verkochte aendelen voor alle
evictie over den lantr. van Overijssel ten allen tijden te sullen wachten en wahren. Naer dit aldus passeerde
waeren met mij richter hier aen en over als keurnoten Egbert Krayensanck en Willem Westinck.
In oirconde der waerheyd hebbe ick dese met mijn naeme en zegel en mede met comparanten naeme
dewijl sij geen zegel hebben, bekraghtichet.
Actum Keppels den 13 Jan. 1705. Onderstond Assuerus Fockinck Richter.

Ick Assuerus Fockinck wegens Ridderschap en Steden de Staten van de provincie van Overijssel Richter
van Kedingen doe kond en certificere voor de geregte waerheyd dat voor mij en naebenoemde ceurnoten
in judicio (= in het gerecht) gecompareert sijn Hendrick van Lochum en desselfs huisvrouwe Anneken
Meesters sij met haer als haeren eheman en momber geassist. en bekenden ingevolge coopcedule de dato
den 3 Jan. 1702 erfflick verkocht te hebben aen Gerrit ten Colhoop en desselffs huisvrouwe en erffgen.
haer comparanten eygendomlijke bouland soo haer van haar oom Albert Meesters en haer eersamen
Frerickien Hoeffslagh aengeervet is, gelegen int Elsener broek tusschen het Kolhoop en de hutte langes
Hendrick Hertgers land en met de andere zijd aan Hendertink maatken en met den anderen ende aen Jan
Aefftincks mathe; vorders vertonende compt. Hendr. van Lochum speciale volmagt van sijn vrouwen
suster Magdalena Meesters om uyt haeren naem het voorschr. bouland te cederen en transporteren, welcke
volmagt voor burgemr. en regeerders der stad Amsterdam onder stads zegel en subscriptie van den secret.
haer debite gepasseert, alhier in judicio gesien, gelesen en in volkomen waarden erkant, dien ten gevolge
bekenden comparanten voor haar selfs alsmede wegens haer suster ten volkomen vergenoegen voldaen en
betaelt te sijn, den lesten metten eersten penn. doende derhalven in de kragtigste forma lantr. van
Overijssel het voorschr. bouland soo als in sijne limiten en bepalinge gelegen ten prouffijte van Gerrit ten
Colhoop desselffs huisvrouwe en erffgen., mits deesen cederen, transporteren en overdragen haar
comparant voor haer selffs als mede voor haere suster doen ontervende en den coper desselffs huisvrouwe
en erffgenamen daer wederom aen ervende met verdere ... het voorschr. bouland ten allen tijden te staen
wagten en wahren tegens alle evictie en appriatie soo en als nae erffkoops rechte behoort.
Idg in forma amplissima. S.A.L. daer dit aldus geleegelijk passeerden waeren hier met mij richter voornt.
mede aen en over als ceurnoten Willem Morren en Reint Peters. In oirconde der waerheyd desen getekent
ende gesegelt, oock mede uyt namen van transport ende versegelen.
Actum Rijssen den 14 July 1706. Onderstond Assuerus Fockinck Richter.
Ick Assuerus Fockinck wegens Ridderschap en Steden de Staten van de provintie van Overijssel Richter
van Kedingen doe cond en certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij en nabenoemde ceurnoten
sijn erschenen Jan Megelink en Hille Megelink sin huisvrouwe met haer eheman als momber
geassisteert ende bekende sij comparante oprecht en deugdelijck schuldig te sijn aen Jan Gerritsen ... en
sijn huisvrouwe ... ... een seeckere summa van seventien hondert en sesstigh car. gl ad ... st het stuck
wegens opgenomene penningen ... ... jaerlijks ende alle jaren te verrenten met 5 gelijcke guldens van het
hondert.
... van het eerste jaer rentheffer ... wesende f 1700 .. en vervolgelijck van jaer tot jaer tot de effective
afflosse een half jaar voor den verschijnsdag sal hebben aen te kondigen en sullen comparanten vrijstaen
dese bovenstaende summa met 25 gl te mogen afflossen hen ter ... van volkomen betalinge, waer voor sij
comparanten verbinden haere erfgen. doemelijcke vrije en onbeswaerde aengekochte hoymaten genaemt
de Vliermate groot omtrent 3 dagwerck en het Nieuwe Slagh groot omtrent 2 dagwerck beyde aen de
Toevens Maet in de buerschap Elssen gerichtes Kedingen geleegen om sich daer aen bij onverhopentlick
misbetalinge kost en schadeloos te verhaelen.
Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als keurnoten Willem Welmers en
Henrick Matena. Sonder argelist in oirconde der waerheyt hebbe ick richter bovengenoemt dese met mijne
hand en segel met de comparanten getekent, dewijl sij geen segel hebben, bevestigt.
Actum Marckel den 20 Marty 1707. Onderstond Assuerus Fockinck Richter.
manco ........................... staen wachten en wahren tegens alle evictie en opspraecke soo en als naer
erffkoops rechte behoort, in forma amplissima (in uitgebreide vorm) van den arg of list.
Daer dit aldus gerichtelicke passeerden waeren neffens mij richter benoemt mede als keurnoten Jan
Krajensanck en Jan Gerritsen.
In oirconde der waerheyd desen geteeckent en gesegelt oock mede uyt name van haar Wel Geb vrouwe
comparante op desselffs versoeck bij haerer momboir, nae lantr. geteekent ende versegelt.
Actum Keppels den 7 July 1707.

Ick Assuerus Fockinck wegens Ridderschap en Steden de Staten in de provintie van Overijssel Richter van
Kedingen doe cond en certificere voor de oprechte waerheyd dat voor mij ...............Cornelis Wetererinck
en sijn sohne Hermen Weterinck ................... onleesbaar ........... gerechtelijk gepasseert ten fine Gerrit
Spoolderink desselffs ... en erffgenaemen sich op de .... verbeteringen van .... koste en schadeloos mogen
verhalen in forma amplissima.
S.A.L. haer dit ... passeerde voor en neffens mij richter voornt. mede aen en over als keurnoten Hermen
Breuckinck en Willem Wissinck.
In oirconde der waerheyd hebbe dese en mede uyt compt. naeme mij hier toe specialijck versocht
geteekent en gesegelt.
Actum op den huyse Keppels den 9 September 1707.
Volgens recomnudatie van de lantheer den Heer van den [Kochef] hebben ondergeschr. Cornelis
Weterinck en desselfs sohne Hermen Weterinck in bijwesen van haer ......... in eenen wettelijcken contract
verkoop gemaeckt ter presentie van goede en ........... Jan Weterinck ... uytkeeren en uytbetalen
.......................... moederlijcke goede te samen vijff en seventich car gl sonder .... van den interesse wegens
moederlijck goed sijn ... den voorgedaen hier naset en uyt de rest ... en vooraf gecontenteert worden die
behoorlijcke landschattinge tot desen lopende jan. 1707 incluis, alsmede de pachten .... soo deselve
volgents maegscheyding toegemaeckt is, daar en boven sullen de jonge luyden die vader en stiefmoeder in
eten en drincken ... hen vermag, als mede in linnen, doch beholdn de olde luyden haere kiste voor haer,
alsoo na dode der vaders kiste vervallen sal op den soone Jan en alsdan die kiste van gemelte Jan
Weterinck wederom op sijn broer Tonnis, noch sal Jan Westerink aen sijn olders jaerlijksch geven een
mudde roggen en een mudde weyte.
Soo lange de vader in leven is en niet meer daer toe sal de stiefmoeder voor haer noch jaerlijcx een spint
lijnsaet en anders die lijnsaet; die soone Tonnis sal voor dit jaer genieten 4 pont vlas en daertoe jaerlijkcks
van haer selff ....... en anders nu vermogen tot huisses beste arbeyden en vorders niet ... Soo
onverhooptlijck eene van de jonge luyden mochte koomen te overlijden en in sulcken val anderen
wederom komen op dit erve Weterinck te trouwen, die selven sullen geholden sijn dese verpleginge aen de
ouderen te doen. Desen contract in allen deelen nae te komen ende agtervolgen, dit alles open en sonder
bedrogh.
Actum en parthijen neffens aenwesende goede ... onderteykent binnen Enter op Weterinck desen 24 July
1707. Later bevestigt op Keppels 28 July 1707. Assuerus Fockinck Richter.
Ick Assuerus Fockinck wegens de Mogende Heeren Staten van Overijssel in dese tijd Richter van
Kedingen doe kond en certificere kracht deses dat voor mij en mr. Jan Morre en Willem Morre als
ceurnoten persoonlijck in het gerichte erschenen sijn Jan op Rotman in Elssen en Egbertien Hermans
desselffs huisvrouwe marito tutore ende bekenden wegens achterstedige ... tot het jaer 1707 incluys,
mitsgaders voor haer betaelde schattingen en aengevende kosten aen haere lantheeren de weduwe van
wijlen de secretaris Rudolff ten Stal en de secretaris en servitie meester Jacob Marienburgh ende
secretaris Gerhard Marienburgh oprecht en deuchdelijck schuldig te sijn een hoofftsumma van f 390
keyser guldens, segge drie hondert en negentig gl, van desen te verrenten tegens vier van hondert jaelycx
tot ... toe die een vierendeel jaers voor den verschijnsdag sal mogen en moeten worden aengemelt,
verbinden voor desen haer gerechteliken personen en goederen saet, gewas, bestialen, bouwgereetschap,
huysraed en anders niets uytgesonderten speciael mede haere vrije allodiale en onbeswaerde stucken lant,
het eene genaemt het Halve B.. stucke in Elsen tussen Assinck en de heere van Stouvelaers Mate en het
andere wesende de Halve Lubberts Mate in Enter naest Tueten en scholte Effinck gelegen, met de
respective haer dependentien van dien en sich daer aen ten allen tijde kosteloos en schadeloos te kunnen
verhaelen onder affstant van alle tegenstrijdende exceptien en beneficien specialijck van herreeckeninge
ende dat generale affstant van geenen waerden en speciale voorgange van den werkinge van dien sich ...
houdende onderricht. Sonder argelist en in waerheyts ... hebbe ick richter voornt. desen neffens de
comparanten geteeckent en wegens burgemr ... daer toe door de comparanten in de gerichte versocht om
dat geen segel gebruyckt en geteeckent en gesegelt.

Gedaen te Rijssen den 19en der maendt Septemb. 1707. Assuerus Fockinck Richter.
In 1763 verklaart Verw Richter Joan Jalink dat deze geleende gelden geheel zijn afgelost.
Ik Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staten van Overijssel Richter van Kedingen,
doe kond en certificere voor de opregte waerheyt dat voor mij en ceurnoten naer benoemt, gecompareert
en erschenen zijn de HoogWelGeb Heere Joan Heidentrijck van Coeverden Heer toe Wegdam ende
Hooghwelgeb Vrouwe Marg. Elisabeth van Renssen, desselffs ehelieffste met haeren ehe heere als
haeren momb. geassisteert sijnde ende verklaerden sij Heere en Vrouwe comparanten wegens
opgenomene en wel te dancke ontfangen penningen opregt schuldig te zijn aen de Ed. Christoffer Stoer
rentmr. ende sijne erffgenamen eene suyvere somma van een duysent ses hondert car gl ad 20 st het stuck,
welcke zij comparanten voornt. belooffden jaerlijcks en alle jaer te verrenten met vijff van het hondert,
edog binnen een vierendeel jaers nae den verschijndag sullen deselve met vier en een halff kunnen ende
mogen bestaen.
Ten tijd der losse die de een den anderen een halff jaar te bevorens ten wedersijden sal vrijstaen te mogen
aenkondigen waer van het eerste jaer renthe op den 18en May 1710 verschenen sal zijn, sullende mede de
rentgeveren vrijstaen het gem. capitael in twee egale termijnen een ieder van de geregte halfscheyt af te
lossen, mits aldan betalende.
Alle de verlopene interesse van dien voor welcke capitale somma en alle die verlopene renthe van dien, zij
comparanten verbinden haere personen en goederen een ider in solidum en in het geheel onder renunciatie
van alle exceptien ende beneficien van regten. Dat geen vrouw voor niemant veel min voor haer eheheer
haar validelick kan off vermag te verbinden ende tot meerder securiteyt ende vastigheyt, soo stellen sij
comparanten voorschr. voor gem. capitael en alle de verlopene interesse tot een speciael en bondig
hypotheec haere vrije allodiale erve ende goed Mensink, uytgesondert de thiende leenroerig aen den
huyse Oosterhoff, gelegen in de buirschap Elssen gerigtes Kedingen, om sich daer aen in cas van
onverhopentlijcke misbetalinge kosteloos en schadeloos te verhalen. Onder verder renunciatie van alle
exceptien ende middelen van regte als van ongetelden gelde, ... van reeckeninge offte hoe die oock eeniger
malen erdagt soude kunnen worden.
Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier boven genoemt aen en over als ceurnoten de Ed Joan
Fockinck der rechten docter ende Henrick Stam advocaat. Sonder argelist, in oirconde der waerheyt hebbe
ik richter boven genoemt dese benevens de Heer en Vrouwe comparanten met onse handen, namen en
zegelen bekragtigt.
Actum op den huyse Wegdam den 18 May 1709.
Het originele deses was geschreven op parkement met drie uithangende zegels in rood en was
ondergeteeckent Jan Heidentrijck van Coeverden t Wegdam
M.E.v.R. genaemt van Coeverden
Assuerus Fockinck Richter.
Onderstaand testament van Unico Ripperda van 1709 bevindt zich origineel in map Transp. Test. Hyp.
van 1719-1736
Copia Copia
Ik Unico Ripperda Heere toe Weldam Olijdam ende Oosterwijtwaert, Drost des landes Twenthe
overdenckende de sterflijckheit des menschelijcken levens, de gewisheit des doots ende den onsekerheyd
van de uire van dien ende niet gaerne uit dese tijdelijcke werelt willende scheiden, voor en al eer over
mijne tijdelijcke goederen ende nalatenschap te hebben gedisponeert, hebbe onbedwongen en met
voorbedagten rijpen beraede ende sonder inductie of persuatie van ymand dese mijne testamentaire
dispositie ende uiterste wille opgericht in manieren naer volgende.
Voor eerst bevele mijn ziele soo haest die uit dit mijn sterfelijcke lichaem sal komen te scheiden in de
genade van Godt de Heere van de welcke die hier gekomen is ende mijn dode lichaem ter eerlijker
begraffenis naer mijn qualiteit op dese werelt genadelijck genoten, voorts tredende tot mijne dispositie,
soo is het dat ick wel expresselijck revocere, cassere ende vernietig alle mijne voorgaende dispositien
ende testamentaire of andere makingen voor dese bij mij opgerigt, waer ter plaetsen de selve oock mogten

sijn opgerigt, gelijck mede de huwelijcks voorwaerden van mijn sal. ouderen ende het maeggescheit naer
dode van mijn sal. vrouws moeder over de erffenis ende nalatenschap over de nalatenschap ende erffenis
van mijn sal. heere grootvader wijlen de Heere Joan van Raesfelt toe Twickelo etc, in sijn leven Drost des
Lants Twenthe, opgerigt waerbij simpel retorium goederen in conferante van gemelte huwelijcks
voorwaerden van ouders en moeders goederen was gestipuleert ende bedongen houdende alleen mede wel
uytdrukkelijck in vollen waerden mijne huwelijxe voorwaerden tusschen mij ende mijn lieve gemael bij
het aengaen van ons huwelijck debite opgericht ende met haer vrouw Margareta Elisabeth Ripperda
Vrouw tot Weldam Olidam en Oosterwijtwaert ten overstaen van anderen ende naest bloedverwanten
wettelijck uytgegaen, voor soo veele haer Hoog Wel Geb daerbij gebeneficeert ende begunstigt gevonden
wort, gelijck mede de vollen waerden wel hebben gehouden alle verdere dispositien, donatien ende
verdere makingen, de welcke ick testator benevens tot voordeel van welgemelte mijn eheliefste om
besondere hebbe opgericht, ten einde deselve in allen poincten in leeven onverbreckelijck sullen worden
agtervolgt ende naer gekomen ende dat alle deselve soo bondig en cragtig sullen sijn als of die alle van
woort dese mijne testamentaire dispositie waeren geinsereert, voorts soo nominere ende instituere tot mijn
enige ende universele erfgenaem van alle mijne na te latene goederen, soo immobile, mobile ende verdere
gerede goederen ende sulx naer erholden octroy ende consent van den leenheer of leenheeren, respective
mede wegens mijne findale, heerlijke, hofhorige goederen, tinsen en de verdere vaste goederen van wat
nature, aert ende waer ter plaetsen dieselve oock mogten sijn gelegen, geene omtrent desen allen in het
groot of klein uitgesondert, mijn lieve neve Mourits Carel Ripperda tot Vorden, soone van den Heer van
Verwoolde.
Ende in cas dese mijne geinstitueerde erfgenaem bij vooraflijvigheit mijn sterfval niet mogte komen te
beleven ofte belevende geene kinderen mogte komen naer te laten, soo substituere ende instituere int jare
fidei commissi in de twede plaets tot eenige ende universele erfgenaem als vooren gemelt die bij desen
alhier op de tweede plaetse genoemt sal worden, maer indien dese mijne eerste geinstitueerde erfgenaem
mans oir ende al sulcke deschendenten mogte komen nae te laeten, soo sal dese mijne nalatenschap als
boven gemelt succederen ende erven op desselfs outste mans oir ende bij vooraflijvigheit op de outste
mans oir ende deschendenten van mannelijke sexe van de selve ende bij gebreck op sodane verdere mans
oir van mijn eerste hier boven geinstitueerde erfgenaem altijd omni gradu de outste mans oir voor de
jongste sullende sijn geprefereert met volkomen exclusie van dogter of dogters of derselver kinderen tot
den derde grade inclusive met expres verbot om egeene deser mijner na te latene goederen te mogen
verkopen, te veralieneren of te vervreemden, onder wat pretentie hetselve oock bedagt soude konnen
worden, sal in omni casu van de havesate Weldam geen eyken holt in veertien jaer dico veertien jaer
mogen gehouwen worden als alleen tot betalinge ende uitkeringe der gemaeckte legaten ende donatien
ende verdere des erfhuyses schulden naer behoren onder die expresse conditie en voorwaerden nogtans dat
alle dese mijne gesubstitueerde ende nadere geroepenen fidei commissive erfgenaemen sullen moeten
trouwen aen goede ende wel gequalificeerde adelijcke familien ende mede sullen moeten sijn van de
waere ende oprechte gereformeerde religie, bij contraventie van ymand derselver sal dye mijne
nalatenschap erven ende succederen op die mans oir in ordre volgende ende alhier geroepen sijnde ende
die manquerende sal dese mijne erffenis en nalatenschap vervallen op mijn twede hier aengestelde ende
genoemde ende verdere erfgenaemen ordine successivo.
Ende in val het mogte gebeuren dat alle hierboven geinstitueerde en gesubstitueerde erfgenaem of
erfgenaemen in mijne sterfdag niet mogten komen te beleven ofte belevende alsoo sonder mannelijke
descendenten nae te laeten te sterven quamen, invoegen ende manieren hierboven uytgedruckt.
Soo instituere in de twede plaetse die Hoog Wel Geb Unico Willem van Wassenaer toe Twickelo en
Laege. Ende sulx op alle die fidei commissive voorwaerden, conditien ende manieren mijn sterfdag
belevende ofte niet mede desselfs mannelijke oir, outste soon ende verdere mannelijke nakomelingen,
altijt de outste mannelijcke oir ende sijne mannelijcke nae te latene soon of soons, voor de verdere jongere
sullende sijn geprefereert met exclusie van dogter of dogters kinderen als vooren.
Bij ontstentenis mede als vooren dat egeene deser mijner gesubstitueerde erfgenaem of erfgenaemen meer
overig mogten sijn, geene mannelijke oir als vooren nalatende, mijn sterfval belevende ofte niet, soo
instituere ick testator voorschr. bij verdere fidei commissive substitutie in de derde plaetse mijne neve

Unico van Munster tot Surenborg en sal hebben aen te nemen de naem van Ripperda ende bij verdere
substitutie desselfs mannelijke mans oir, de outste altijt voor de jongste sullende worden geprefereerd soo
en als hier bevorens mijn eerste institutie en substitutie met meerderen staet uitgedruckt, alle welcke
clausulen end conditien en voor al ende mede in desen wel expresselijck wil hebben ende houden
gerepeteert, ten welcken fine dat dese mijne erffenis ende nalatenschap door hun gesubstitueerde
erfgenaem ende erfgenaemen in wat graet of plaets die oock gevonden mogen worden door de detractie
van de trebellianique portie (vierde part) niet sal konnen en mogen worden vermindert, sulx dat deselve
altijd in het geheel sal moeten devolveren van de eene gesubstitueerde fidei commissive erfgenaem op den
ander in manieren ende voegen als hier bevorens staet uitgedruckt.
Voorst soo legatere ick testator uyt mijne beste ende gereetste goederen nogtans sonder de minste
kreukinge en splittinge der goederen onder mijne havesaten gelegen, soo nogtans niet eerder als naer dode
van mijn voorn. egtgemael door mijne hierboven geinstitueerde ende gesubstitueerde erfgenaem ofte
erfgenaemen sullen worden uitgekeert sonder detractie van de falcidie portie die mede wel expresselijck
verbiede kragt deses onder expresse reserve van sodaene legaten onder mijn eigen hand nader sal maecken
en van kragt sijn ofte hier geinsereert waeren, legatere dan mijne lieve nigte de Vrouw van de
Vennebrugge hondert ryxdaelders jaers de tijd haeres levens aen den tijdelijcken besitter des huises
Stoevelaer het erve Bekkers in Harcke gelegen en eenmael ses duisent gulden tot incoop van de
Scherpenseels meule bij den huyse Stoevelaer in den tijdelijcken besitter.
Sullende dese twee legaten noyt van den huyse Stoevelaer mogen geahereert ofte afgedeelt worden.
Voorts legatere aen Unico van Munster ses duisent gulden waer van mijn lieve nicht van Raesfelt de tijd
haeres levens de renthe sal trecken. Daer en boven geve aen nicht van Raesfelt hondert guldens des jaers
de tijd haeres levens. Voorts legatere den armen van Goor duisent daelders en die van Diepenheim
vijfhondert gulden.
Waermede ick testator dese mijne testamentaire dispositie en uiterste wille sluitende, soo wil ik en begere
dat deselve bij alle mijne voorschr. geinstitueerde ende gesubstitueerde erfgenaem of erfgenaemen alsoo
in allen sijnen poincten ende clausulen onverbrekelijck ende sonder de minste contradictie sal worden
naegekomen ende onderhouden, hetsij dan als een beslotene testamentaire of andersints nuncupative
dispositie gifte ter saeke des doots ofte onder den levendigen, codicil ofte eenige andere testamentaire
maekinge hoe deselve oock op de beste ende cragtigste forme regtens soude konnen ofte mogen bestaen.
In oirconde der waerheit hebbe ick testator dese mijne testamentaire dispositie met mijn eigen hand ende
aengeboren adelijke zegel becragtigt op den huyse Weldam den 22 segge den twee en twintigsten Martii
1709. Was getekent U. Ripperda.
Lagerstond
Nadat het zegel in het gerigte was bekent ende gaef ende ongecancelleert bevonden soo is dese dispositie
geopent ende uitgelesen ter presentie en in manieren als ter prothocollo erventelijck geschiet en van de
heer Assuerus Fockinck rigter van Kedingen en borgermr. Jan ten Oever en pr. Jacob Bloemendal als
ceurnoten op het huys Weldam den 12 juny 1709.
Was getekent Assuerus Fockinck richter.
Het cerfie couvert was nu de op het twede couvert was geschreven.
Ik Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provintie van Overijssel
Richter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en ceurnoten
nabenoemt gecompareert en erschenen is de Hoog Wel Geb Gestr Heere Unico Ripperda toe Weldam en
Olijdam, Heere van Oostwijtwaert, Drost des lands Twenthe, wel te bedde decumberende over eenige
accidanten aen desselfs voeten dog bij seer goeden verstande ende verklaerde hij heere comparand in dit
besloten couvert te berusten desselfs testamentaire en uiterste wille de welcke sijn Hoog Wel Geb Gestr
begeerde dat nae sijn doot in allen sijne poincten en leden soo onverbrekelijck agtervolgt ende
naergekomen worde, hetsij san als een besloten of nuncupatyf testament codicil gifte ter saeke des doots
of onder den levendigen, soo en als deselve op de beste ende cragtigste forme rechtens sal konnen of
mogen bestaen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter voornoemt hier aen en over als keurnoten

Jan Swierinck en Esken Heyinck ende in oirconde der waerheyd dese benevens de heere comparant
getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Weldam den 22 martii 1709.
Was eigenhandig getekent U. Ripperda
Lagerstont Assuerus Fockinck Richter.
Provera copia Assuerus Fockinck Richter
Copia Copia
Weldam den 15 april 1709.
Noch legatere boven mijn voorige legaten aen de lantschrijver Hulsken hondert ducatons.
Aen Henderina dochter van de holtvesterse tot Diepenheim oock hondert ducatons.
Was getekent U. Ripperda
Lagerstont
Mijn knechten recommandere ick aen mijn lieve vrouw.
Daer tegen over staat geschreven: nadat het segel in het gerichte was bekent ende gaef ende
ongecancelleert bevonden is dese dispositie geopent en uytgelesen ter presentie ende in manieren als ten
prothocollo erventelijck.
Actum coram de heer Assuerus Fockinck Rigter van Kedingen ende borgemr. Jan ten Oever en procurator
Jacob Bloemendal als keurnoten op het huys Weldam.
Den 12 juny 1709. Des ten oirconde desen getekent.
Was getekent Assuerus Fockinck Richter
Buiten op het couvert stont:
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van Overijssel Richter van
Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyd dat voor mij ende ceurnoten naerbenoemt
gecompareert ende erschenen is de Hoog Wel Geb Gestr Heer Unico Ripperda toe Weldam en Olijdam,
Drost des lands Twenthe ende exhibeerde hij heere comparant aen mij gerichtelijck seker besloten
geschrift waerin sijn Hoog Wel Geb Gestr verklaerde naeder te sijn begrepen eenige verdere legaten of
donatien dewelcke sijn Hoog Wel Geb Gestr begeerde dat naer sijn dood mede in allen clausulen
onverbrekelijck soude worden agtervolgt ende naergekomen, hetsij als een codicil donatis mortis causa
ofte onder den levendigen ofte soo ende als de selve in de beste en cragtigste forme regtens sal konnen
bestaen met al sulcken effecte ende cragt of alle deselve in sijn voorige testamentaire dispositie van woort
tot woort waeren geinsereerd. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier boven genoemt aen en
over de H.W.G. Gestr Heer Wilhelm Henrick Carel Ripperda Heere van Verwoolde Leemceule etc ende
de weled Jacob Fockinck der rechten doctor als keurnoten. Sonder argelist in oirconde der waerheit hebbe
ick richter voorschr. dese met mijn hand naeme en segel bekragtigt op den huyse Weldam den 15 april
1709.
Was getekent Assuerus Fockinck Richter
Pro vera copia Assuerus Fockinck Richter
Ick Assuerus Fockinck wegens Ridderschap en Steden de Staten van Overijssel Richter van Kedingen doe
cond en certificere voor de geregte waerheyt dat voor mij en ceurnoten schulte Morren en mr Jan Morre in
judicio erschenen en gecompareert zijn Jan Alberts Plasman en desselffs huysvrouwe Jenne
Reurkinck geassisteert met secretaris Hermen Crop als haren versochte momb. in desen, gesont van
lichaem en haer verstant en memorie genoeghsaem machtigh, overdenkende de seeckerheyt des doods en
de onseeckere uyre van dien, willende derhalver van haere tijdelijcke goederen disponeren in manieren als
volcht.
Eerstelijck haere ziele wanneer die uyt den lichame komt te scheyden Gode Almachtich bevelende en haer
dode lichaem de Christelijcke begravinge dienvolgens, hebben testateur en testatrice gewilt en verklaert
haer uytterste wille te wesen dat zij eheluyden malkanderen in alle nalatenschap aen de eerststervende en
laestlevende justineren als universele erfgenaem, sulcx en indien volgens dat laestlevende van haer
comparanten alle naelatenschap so roerende als onroerende niets ter werelt except, sal possideren, erven

en genieten en daer mede doen en handelen na zijn of haer welgevallen en deze over disponeren ten allen
tijden, soo als deselve sal gestanden, sonder in ..... waer mede testateur en testatrice dese haere
testamentaire dispositie sluytende, verklaerden den comparanten dat hier duydelijck voorgelesen was, haer
uytterste wille te wesen waertoe onbedwongen en met rijpen berade gekomen waerde willende en
begerende dat het selve nae zijnen of haere dode volkomen sal agtervolgt worden, hetzij als testament,
codicil, giffte ter saeke des doods of onder den laestlevende soo en als na rechte sal kunnen en mogen
bestaen.
In forma amplissima. Sonder argelist, in oirconde der waerheyt hebbe ick richter voornt. desen geteeckent
ende gesegelt en oock mede uyt naemen van comparanten door secr. Hermen Crop als daer toe specialick
versocht geteeckent en gesegelt.
Actum Rijssen den 22 Juny 1710. Onderstont Assuerus Fockinck Richter.
Ick Assuerus Fockink wegens Ridderschap en Steden de Staten van Overijssel Richter van Kedingen doe
cond en certificere voor de geregte waerheyt dat voor mij ten naebenoemde ceurnoten gecompareert zijn
Derck Arentsen Major en desselfs suster Roeloffien Arentsen geassisteert met haren broeder Derck
Arentsen als haren momb. in desen voor sijn susters Lijsbeth en Janna Arents en bekenden erfflijck
verkocht te hebben aen Jan Wolters tot Elssen haer compt. eygendommelijcke grote Ossenweyde groot
ses dachwerck belendet aen de eende zijde de mathe van de schoolmr. van Enter en aen de andere zijde de
Kleyne Ossenweyde en sijnde vrij en allodiael in desen ed. gerichte en boerschap Enter gelegen en dat
voor eene somma van 50 car gl van welcke cooppenn. comparanten ten genoege bekenden voldaen en
betaelt te wesen, den lesten metten eersten penninck. Dienvolgents compt. voornt. ossenweyde soo en als
in haere bekende limiten en bepalinge gelegen in de crachtigste forma rechte van Overijssel, cederen,
transporteren en overdragen sulcx doende cracht deser haer compt. desselffs susters en haere erffgen. daer
van ontervende en Jan Wolters desselffs huisvrouw en erffgen. daer weder aen ervende; met verdere
geloffte voorn. ossenweyde ten allen tijden te staen wachten en wahren tegens alle evictie en opspraecke,
soo en als na erffkoops regte behoort, in forma amplissima. Sonder argelist. Daer dit aldus gerichtelijck
passeerde waeren neffens mij richter voornt. aen en over als ceurnoten Hermen Morren en Jan Jockens.
In oirconde der waerheyt desen geteeckent en gesegelt, oock voor uyt naeme van comparanten, door
selver Hermen Crop als daer toe specialijck versocht naa lantr. geteeckent en gesegelt.
Actum Rijssen den 5 May 1710.
Ick Assuerus Fockinck wegens Ridderschap en Steden de Staaten van de provincie van Overijssel Richter
van Kedingen, doe cond en certificere voor de geregte waerheyt dat voor mij en naeben. ceurnoten
erschenen en gecompareert sijn Jacob Struyck en Jenneken Peck zijn huisvrouwe marito tutore en hebben
uyt cracht van gedane verkopinge aen Derk Vrijlinck en Jenneken Janssen (Hover) zijn huisvrouwe
tegens genoegsame voldoeninge der cooppenn. gecedeert, getransporteert en opgedragen, sulcx doende
cracht deses haer comparanten halffscheyd in anderhalff dachwerk hoyland, de Holther maethe genaemt,
gelegen in de boerschap Elssen gerichtes Kedingen op de ... bij Jan van Laers land naest en gelegen voor
alle zijn recht en geregtigheyd soo en als zij comparanten en haere voorsaten hebben gebruyckt, haer
transportanten en haere erffgen. daer van ontervende ende den coperen en derselver erffgen. daer
wederom aanervende met verdere beloffte het voorschr. hoyland ten allen tijden te staen wachten en
wahren, tegens alle evictie en opspraecke, soo en als nae erffkoops rechte behoort, in forma ampliss.,
sonder argelist.
Daer dit aldus passeerde waeren neffens mij richter voornt. mede aen en over als ceurnoten Willem
Wissinck en Jan Janssen.
In oirconde der waerheyt hebbe ick richter desen geteeckent en gesegelt, oock mede uyt naeme van
transportanten door decr. Hermen Crop op versoeck nae lantr. doen teyckenen en versegelen.
Actum Keppels den 1 Juny 1710. Onderstont Assuerus Fockinck Richter Hermen Crop.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staaten van de provincie Overijssel Richter
van Kedingen, doe condt ende certificere voor de opregte waerheit dat voor mij en ceurnoten hier nae

benoemt, gecompareert ende erschenen is Jenneken Hermsen (Snijders) geassist. met mij richter als haer
verkoren momb. in desen, kranck te bedde liggende edoch bij goeden verstande overdenckende de
sterfelijcke nature de seeckerheyt des doodes en de onseeckerheyt van dien en bevelende haere sich in
handen van God Almachtich en haer sterffelijcke lichaem ter eerlijcke begraffenis, voorts soo institueert
dat Jenneken voornt. tot haer eenige en universele erffgenamen in alle haer nae te latene goederen,
roerende en onroerende, actien en crediten, geene uytgesondert, haer swaeger Berent Hendriksen en
Henrickien sijn huysvrouwe ende haere kinderen.
Ende is dese testamentaire dispositie haer testatrices bescheydentlijck voorgelesen en heeft daer op
onbedwongen verklaert dese haere uytterste wille te zijn ende soo moge worden naergekomen.
Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als koornoten (de buren) Engbert
Willems en Jan Rotman, sonder argelist.
In oirconde der waerheyt hebbe ick richter dese van gerichtswesen en uyt naeme van haer testatrice
geteeckent en gesegelt.
Actum Elssen den 2 November 1711. Onderstont Assuerus Fockinck Richter.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staten van de provincie Overijssel Richter
van Kedingen, doe cond en certificere voor de opregte waerheyt dat voor mij en keurnoten hyr naer
benoemt, gecompareert ende erschenen sijn Claes Tonis en sijn huysvrou Harmken (Notteberg)
geassisteert met mij richter als haer vercoren momb. en haer beyde zij compt. gesont van lichaem ende
verstant tesamen overdenckende de sterfelijcke nature en seeckerheyt des doods en de onseeckerheyt van
dien ... tijdelijck ... voor en al eer haere tijdelijcke goederen te hebben gedisponeert, bevelende haer zielen
in handen van God Almachtich en haere sterffelijcke lichaem ter eerlijcke begraeffenis.
Voor eerst soo institueren sij testateurs dat nae haer beyder overlijden tot haer eenige ende universele
erffgenaem haeren lieven neeff Berent Nottebergh in de na te latene goederen, soo roerende en
onroerende, obligatien, actien en crediten sowel in het grote alsst kleyne ... en legatien nae haer beyder
dood aen den armen van Rijssen vijff car gl, voorts wenschen sij testateurs en eheluyden voornt.
malkanderen eene den anderen haer leven lanck in alle haere goederen nae dode te ontruymen ende na te
laten, willende sij testateurs dat dit haere uyttersten wille op de leste en kragtigtse forma rechtens mogen
worden achtervolgt ende verklaerde naer dat den haer testateurs duydelijck van woort tot woord was
voorgelesen naer gedane haer dit onbedwongen met voorbedachte selfer raede tot dit haere uytterste wille
en begeerte te sijn, die sij bgeerden also toe worden agtervolgt in de beste ende kragtigste forma rechtens,
soo niet als een formeel testament ten minsten als een codicil giffte ter saeck des doods off onder die
levendigen ende door haer selve op de beste en bequamste maniere van rechtens sal konnen en mogen
bestaen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hyr aen en over als ceurnoten Otto Hulssbeecke
ende Jan Wissinck.
Sonder argelist in orconde der waerheyt hebbe ick richter dese met mijn hand en zegel neffens testator sin
hande en marck getrocken, getekent en gesegelt ende dewijll sij testatrice niet schrijven kon ende mede
geen zegel gebruykende, soo heeft sij mij specialijck versocht om uyt haeren naeme te teeckenen en te
zegelen.
Actum Keppels den 12 April 1713. Assuerus Fockinck Richter
T. Claessen
Ass. Fockinck.
Pro Memoria
Een hypothecatie of versegelinge van Jan Roessink en Jenneken sijn huysvrouw ad vierhondert car
guldens aen Jan Gelkinck is geprothocolleert den 21 December 1714 in het prothocol van het Goorse
quartier en aldaer te vinden.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staten van de provincie Overijssel Richter
van Kedingen, doe cond en certificere voor de opregte waerheyt dat voor mij en naeben. ceurnoten
gecompareert en erschenen is burgem. Gerhard Doeschate als volm. van de Hoog welgeb. heer Coenraed
Wilhelm Mulert Capiteyn ten dienste der Vereenigde Nederlanden en desselffs huysvrouw Cicilia
Catharina van Keppel geassisteert met haer ehe heer voorm. luyd procuratie voor den ed. gerigte des

Graaffschap Bronkhorst, gepasseert in dato den 15 Juny 1716 voor de hr rigter Adolph van Eibergen,
deselve in judicio gesien, gelesen en van waerde erkent ende bekende hij comparant naar ontfanck van den
laasten en den eersten cooppenninck gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben, gelijck hij
compt. voornt. also gerigtelijck cedeerde, transporteerde en overdroegh kragt deses sijne principalen eyg.
doemleijck katerstede Tonis Willemsen genaamt, sijnde vrij en allodiael met sijn ap- en dependentien van
dier aen Gerrit Willemsen en sijne erffgenamen gelegen in het Elssenerbroeck gerigts Kedingen, hem
comparant daer van ontervende ende hem coper voornt. en desselffs erfgen. daer wederom an ervende,
met verdere geloffte het selve ten allen tijden te sullen wachten ende waren voor alle evictie en opspraeke
als erffkoops recht is. In forma amplissima, daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hyr aen en over
als keurnoten Jan ten Doeschate en Albert Gerritsen.
Sonder argelist, in oirconde der waerheyt hebbe ick richter dese neffens hem compt. geteeckent en
gesegelt.
Actum Goor den 28 Juny 1716. Onderstont Assuerus Fockinck Richter Gerrit ten Doeschate.
Een dag later laten Tonis Willemsen en vrouw Fenneken een acte opmaken waarbij zij f 500 lenen van
Henrick Warners ivm deze aankoop (slecht leesbaar).
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staten van de provincie Overijssel Richter
van Kedingen, doe cond en certificere cracht deses dat voor mij en naeben. ceurnoten gecompareert sijn
Jan Megelinck en Hille sijn huysvrouw marito tutore en bekenden erffelijk verkogt te hebben aen
(buurman) Arent Lentferts en derselver erfgen. het land genaemt de Heurne, soo in den Elsener Esch
gelegen soo Jan Henricx Megelinck en desselffs huysvrouw Jenneken Willems van Oinck hebben
aengekocht in den jaere 1668 den 20 Jan. van de wel geboren heer Arnold van Renssen groot drie gesay
met noch een hoeckien land genaemt de Schoppenstee waer op een huys sal getimmert worden met cotters
geregtigheyt, alles volgents opgerigte voorwaerden dier van gepasseert; dienvolgents bekenden
comparanten van den cooppenningen genoegsaem voldaen en betaelt te sijn, den eersten met den laatsten
penninck; derhalven dit verkochte en gecedeerde bouwland cum annexis soo en als in den Elssener Esch
gelegen sijnde vrij en allodiael in de kragtichste forma lantr. te cederen, transporteren en over te dragen
sulx cragte deses haer compt. daer van ontervende en de coperen cum suis daer wederom aen ervende met
verdere gelofte om dit geceerde boulant ten allen tijde te staen wachten en wahren tegens alle evictie en
opsprake soo en als na erffcoops rechte behoort, in forma amplissima sonder argelist. Daer dit aldus
passeerde waeren neffens mij richter voornt. mede aen en over als ceurnoten onderburg. Egbert
Hermelinck en Jan Meyer.
In oirconde der waerheyt desen bij mij richter getekent en gesegelt, oock mede uyt de name van
comparanten door secretaris Hermen Crop als daer toe specialick versocht.
Geteykent ende gesegelt Actum Rijssen den 26 Novemb. 1716. Onderstont Assuerus Fockinck Richter
Hermen Crop.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staten van de provincie Overijssel Richter
van Kedingen, doe cond en certificere kracht deses dat voor mij en naeben. ceurnoten erschenen en
gecompareert is Arent Lentferts tot Elssen en bekende wegens genegotieerde penningen oprecht en
deugdelijck schuldich te wesen aen de hr Hermen van Kemna en desselffs huysvrouw eene capitale
summa van 473 car gulden ad 20 st het stuck, belovende deselve sjaerlicx en alle jaer te verrenten tegens 4
gl ten hondert, welcke eerste rente op Martini 1717 sal komen te verschijnen tot de effective afflosse toe,
welcke ten wedersijden een half jaer voor den verschijndach met behoorlijcke denunciatie gereserveert
blijft, waer voor compt. ten specialen en gerichtelijcken onderpande stellende sijn aengekochte boulant in
de kerspel tot Elssen gelegen, soo en als compt. van Jan Megelinck heeft aengekocht, ten eynde rentheffer
sich daer an ten allen tijden soo wegens capitael als interesse cost en schadeloos moge verhaelen, sonder
argelist. Daer dit aldus passeerde waeren neffens mij richter mede an en over als ceurnoten burg. Egbert
Hermelinck ende Jan Meyer.
In oirconde der waerheyt hebbe ik richter deser getekent ende gesegelt, oock mede uyt name van
comparant vermits geen zegel gebruykende door secreatris Hermen Crop als daer toe specialick versocht,

geteeckent ende gesegelt.
Actum Rijssen den 26 Novemb. 1716. Onderstont Assuerus Fockinck Richter Hermen Crop.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staten van de provincie Overijssel Richter
van Kedingen, doe cond en certificere kragt deses dat voor mij en nae benoemde ceurnoten gecompareert
sijn Berent Hendrickx Snijder tot Elssen en desselffs huisvrouw Hendrickjen Herms marito tutore en
bekenden wegens genegotieerde en opgenomene penningen oprecht en deugdelijck schuldich te wesen an
Tonis Janssen eene capitale summa van een hondert car gl ad 20 st het stuck, belovende deselve jaerlycx
en alle jaer te verrenten tegens 5 gl ten hondert tot de effective afflosse toe, welcke ten wedersijden een
half jaer voor den verschijndach gereserveert blijft, voor welck capitael en daer op te verlopene interesse
comparanten ten specialen en gerichtelijcken onderpande stellende haer eygendoemelijcke stucke boulant
ad ongeveer 4 schepel gesay tusschen de landerijen van Engbert Wolters en Kluppels op den Elssener
Esch gerigts Kedingen gelegen, ten eynde rentheffer cost en schadeloos mogen verhalen, sonder argelist.
Daer dit aldus passeerde waeren neffens mij richter voornt. mede an en over als ceurnoten Willem Morren
en Albert Krommendam.
In oirconde der waerheyt hebbe ick richter dese geteeckent en gesegelt, oock mede uyt naeme van
comparanten, vermits geen segel gebruycken door secretaris Hermen Crop als daer toe specialick versocht
geteekent en gesegelt.
Actum Rijssen den 20 Jan. 1717. Onderstont Assuerus Fockinck Richter Hermen Crop.
23 Juny 1717. Richter Assuerus Fockinck, ceurnoten adv. Hermen Stam en Albert Krommendam.
Gecompareert Marritien Lenverts geassisteert met haeren soon Jan Lenverts als haeren verkoren en
toegelaten momb. in desen ende bekende sij comparante naer ontfanck van den laetsten en den eersten
cooppenninck gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben aen Jan te Gorsevelt en sijne
erfgenamen haer eygendoemelijcke hoymaat groot een dachwerck, aen de eene sijde Teemkers maat en de
andere kant de Slaghorster Stege in de boerschap Elssen gerigts Kedingen gelegen, sijnde vrij en allodiael,
belovende transportante ten allen tijden te staen wachten en wahren tegens alle evictie en opspraeke als
erfkoops regt is en is door de hr richter neffens Hendrick Stam uyt name van transportante specialicq
versocht getekent en gesegelt.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staten van de provincie Overijssel Richter
van Kedingen, doe cond en certificere voor de opregte waerheyt dat voor mij en naeben. ceurnoten
gecompareert en erschenen sijn Tonis Harmsen Bruininck en sijn huysvrouw Janneken van Rande
geassisteert met haer eheman als momb. in desen geassisteert sijnde ende bekenden sij comparanten te
hebben verkogt aen Jan Nottebergh en desselffs erfgenaemen haer vrije en allodiaele kampje gelegen int
Elssenerbroeck tusschen de mathe van Wolters en Nottebergh kamp en sulcx voor ene somma van
penningen ten genoege ontfangen en den eersten met den laesten penn. betaelt, gecedeert en
getransporteert en verklaeren comparanten in de kragtigste forma rechtens an coper voorn. en sijn
erffgenamen het voorschr. campjen, sijnde omtrent drie schepel gesay. soo en als in sijne limiten en
bepalinge met desselfs oude en nieuwe geregtigheyt gelegen, hun verkoperen en desselfs erfgen. daer van
ontervende en hem coper en desselfs erffgen. daer wederom aenervende onder belofte van het selve
campien ten allen tijden te sullen wagten en waren voor alle evictie en opsprake als erfkoops recht is. In
forma apliss. daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hyr aen en over als ceurnoten de ed. Harmen
Hoeberinck en Wolter Scholte. Op vergunde aerde binnen Deventer, sonder argelist.
In oirconde der waerheyd hebbe ick richter dese neffens transportanten getekent en gesegelt. Actum
Deventer den 3 May 1718. Onderstont Assuerus Fockinck Richter Teunis Harmsen Bruininck voor mij
self en huysvrouwe Janneken van Rande.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staten van de provincie Overijssel Richter
van Kedingen, doe cond en certificere voor de opregte waerheyd dat voor mij en naeben. ceurnoten
gecompareert sijn Jan Laars en Grietien Laars sijn huysvrouw met haer eheman als haer momb. in

desen gepassiert sijnde en bekenden sij comparanten opregt en deugelijck schuldich te wesen een suivere
somma van hondert en drie car. gl an Hermen Swierinck en sijner erfgenaemen, sullende deselve
verinteressen tegens het lant van de Brandermaet en sullende de opsage een half jaer van te voren moeten
geschieden, waer voor sij verbinden haer eygendoemlijck hoymate de Brandemaat groot omtrent anderhalf
dagwerck in de boerschap Elssen gerigts Kedingen gelegen, om sich daer an cost en schaedeloos te
verhalen, sonder argelist.
Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter voornt. mede aen en over als ceurnoten Willem Donders
en Willebrand Boreas.
In oirconde der waerheyd hebbe ich richter desen geteeckent en gesegelt, oock mede uyt namen van
compt. vermits geen zegel gebruycken door secretaris Hermen Crop als daer toe specialick versocht,
getekent en gesegelt.
Actum Heeckeren den 19 May 1718. Onderstont Assuerus Fockinck Richter Hermen Crop.

