1719-1731 Transporten, testamenten en hypotheken
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten in de provintie van Overijssel Rigter
van Kedingen, doe kond en certificere voor de oprechte waerheyd dat voor mij ende nae benoemde
ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Willem Paesschers ende Elisabeth sijne huisvrouw met
haer eheman als momboir in desen geassisteert sijnde als bekende momboiren van de voorkinderen Jan
Waerts en Jan Leeferinck, ende bekenden sij comparanten wel en wettig wegens coopcedule van den 21
january 1719 een gedeelte van haer eigen doemelijcke gaerden van de Paescher plaetse omtrent groot een
half mudde gesaey ter somma van twiehondert en vijftig car. guldens ad 20 stuiv. het stucke aen Henrick
Leppinck en Jenneken sijn huisvrouw en haer beyder erfgenaemen verkoft te hebben, welcke ..............
gehouden tot betalinge van den agterstedige heeren middelen en aflossinge van een hypotheecq van de ...
van Marckel ter somma van hondert car. guldens, welcke voorm. capitael sij comparanten bekenden de
eersten en den laetsten cooppenninck te hebben ontfangen, dien volgents doen sij comparanten het
voornoemde stucke gaerden land sijnde vrij en allodiael en sonder eenig beswaer gerigtelijck cederen,
transporteren en overdragen cragt deses aen Henrick Loppinck en sijn huisvrouw Jenneken en haer
beyder erfgenaemen, hun comparanten daer van ontervende ende hun copren met belofte van het voorschr.
stuckjen lants ten allen tijden te sullen wachten en waeren als erfcoops recht is.
Ad informa applisima daer dit alles passeerde, waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten
Pauwel ten Caete en Jan ten Mekencamp, sonder argelist in oirconde der waerheit hebbe ick rigter neffens
Jan Weerts den comparanten naeme hiertoe specialijck versogt, dewijl sij niet schrijven konnen, getekent
en gezegelt en sijn merck getrocken in plaetse van een segel.
Actum op den Huyse Heeckeren den 14 febr. 1719.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provintie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyd dat voor mij richter en
ceurnoten hiernae benoemt gecompareert ende erschenen is de Hoog Wel Geb Heere Joan Philip
Christoffer van Keppel, Heer van Stoevelaer etc, etc, soo is het dat hij Heere comparant een stuckjen
hofland sijnde vrij en allidiael in de buurschap Harcke alder naest Henrick Wilbers huys gelegen, waerop
tegenswoordig en voor lange desselfs halve schoppe is staende en van te vooren door desselfs
schoonvader als pagter gebruickt aen Henrick Wilbers voorschr. sijn huysvrouw Harmken en haer
beyder erfgenaemen cedeert, transporteert en overdraegt cragt deses bekennende hij Heere comparant
dieswegen van den eersten met den laetsten cooppenninck voldaen en gecontenteert te wesen.
Den Heere comparant voorschr. ende sijne erfgenaemen daervan ontervende ende de koper ende desselfs
erfgenaemen daermede wederom aenervende met belofte om het selve stuckjen ten allen tijden te staen
wachten ende waeren, voor alle evictie en opspraecke als macht is, alles onder renunciatie van alle
exceptien, soo haer eenigsints soude kunnen erdagtanden. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter
hier aen en over als ceurnoten Mathias Hassels en Roelof Wolfsen. Sonder argelist in oirconde der
waerheyd hebbe ick rigter neffens de Heere comparant dese getekent en gezegelt.
Actum op den Huyse Stoevelaer den 27 april 1719.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provintie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyd dat voor mij en ceurnoten hier
na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Henrick Wilbers en sijn huysvrouw Harmken, sij
Harmken met haeren eheman voorn. als haeren verkoren en toegelaten momboir, geassisteert sijnde in
desen ende bekenden sij comparanten oprecht en deugdelijck wegens opgenomene en te dancke
ontfangene penningen, de somma van driehondert car guldens ad 20 st het stuck, schuldig te sijn aen de
Hoog Wel Geb Heere Joan Philip Christoffer van Keppel Heere van Stoevelaer etc en sijner erfgenamen,
welcke somma sij comparanten beloven jaerlyx te verrenten en alle jaeren tegens vier gelijcke guldens van
het hondert ende sulx tot de effective aflosse toe, die een yder van beyde sijden vrij sal staen een
vierendeel jaers voor den verschijnsdag te kunnen en te mogen opseggen als geschiet sijnde, sal het
voorschr. capitael met den verschenen interesse in ganckbaeren gelde te rugge gegeven ofte ontfangen

moeten worden ver..dende voer desen alle voorschr wij beyde bovengenoemde eheluyden sampt en een
yder in 't bijsonder haer eigendoemelijcke huys met den gehelen hoft daeragter, neffens desselfs schoppe
met den gehelen hoff daeragter in de boerschap Harcke gerigts Kedingen gelegen om sig bij onverhoopte
misrekeling daeraen het bovengenoemde capitael met alle onbetaelde renten, cost en schadeloos te
verhaelen.
Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Mathias Hassels en Roelof
Wolfsen. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese als mede uit comparante naeme
sij hier toe specialijck versogt, dewijl sij niet schrijven kunnen nog segel gebruicken, getekent en gezegelt.
Actum op den Huyse Stoevelaer den 27 april 1719.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provintie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de opregte waerheyd dat voor mij en naebenoemde
ceurnoten personelijck in den gerigte erschenen en gecompareert is Henrick Lindeman, borger tot
Deventer, voor sig selfs en als volmagtiger van sijn huysvrouw Maria Clopmans en secretaris Jordens
tutore luyd provocatie van de Hoog achtb. Heeren burgermeesteren, schepenen en raden der stad Deventer
onder der selver stadszegel en subscriptie van den secretaris Everh. Jordens in dato den 16 may 1719
debite gepasseert, welcke volmacht in judicio (= in het gerecht) gesien, gelesen en van waerden erkent. En
bekende comparant erffelijck verkoft te hebben aen Tonis Elckinck en sijn huyvrouw Jenneken
Elkincks ingevolge de voorwaerden van den 30 aug. 1717 een ackertien in de Huyrne groot omtrent twee
schepel gesaey gelegen tusschen Harmen Bolincks land en Dries Brincks land in den Marckeler Noord
Esch en dat voor een somma van een hondert en acht en sestig car guldens en dan nogh volgens
coopcedule de dato den 4 septemb. 1718 een stucke saeyland uit het erve Hulsbeeke genaemt het land
voor Elkinck, sijnde dit land gelegen tusschen Jan Hiddinck en Boelincks land en het eene einde langes
Lambertinck en Loninck Camp en het ander einde aen de sloot in de Noort Esch gelegen in de bourschap
Marckel, groot ongeveer vijf schepel gesaey sijnde vrij en allodiael en dat voor een somma van
negenhondert vijf en seventig car guldens vrij gelt, van welcke cooppenningen comparant bekende ten
genoege voldaen en betaelt te wesen den eersten met laasten penninck, dienvolgents dese voorschr.
landerijen soo en als in haere respective limiten en bepalinge onder Marckel gerigts Kedingen gelegen. En
de cragtigste forma lantr. van Overijssel doende cederen, transporteren en overdraegen sulx doende kragt
deses, hem comparand en des selfs huysvrouw en erfgenamene daer van ontervende en den coper Teunis
Elkinck en des selfs huysvrouw en erfgenaemen daer wederom aen ervende onder belofte van waerschap
tegens alle evictie en opspraecke als erfcoops recht is.
Id in forma amplissima (= in uitgebreide vorm). Sonder argelist. Daer dit aldus passeerde waeren met mij
richter voornoemt hier mede aen en over als ceurnoten Willem Welmers en Jan Henrick Gorkinck. In
oirconde der waerheyd hebbe ick richter desen neffens comparant getekent en gezegelt.
Actum Rijssen den 17 may 1719.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provintie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de opregte waerheyd dat voor mij richter en
naebenoemde ceurnoten personelijck in den gerigte erschenen en gecompareert is Henrick Lindeman,
borger tot Deventer, voor sig selfs en als volmagtiger van sijn huysvrouw Maria Clopmans en
secretaris Jordens tutore luyd provocatie van de Hoog achtb. Heeren burgermeesteren, schepenen en raden
der stad Deventer onder der selver stadszegel en subscriptie van den secretaris Everhard Jordens in dato
den 18 may 1719 debite gepasseert, welcke volmacht in judicio gesien, gelesen en van waerden erkent. En
bekende comparant voor hem en sijne huysvrouwe erffelijck verkoft te hebben aen Berent Gelckinck in
gevolge coop cedule de dato den 14 aug. 1717 en 11 octob. 1718 een acker lants in den Marckeler Esch
gelegen sijnde uit het erve Hulsbeeke heen gekomen en gelegen aen Clotes Camp, sijnde ongeveer vijff
schepel lants thientvrij en allodiael en dat voor een suivere summa van vierhondert en vijf en seventig car
gls, vrij gelt en nog een stucke hooylant gelegen in het Marckelerbroeck bij de Dorsthorst sijnde heen
gekomen uit het erve Hulsbeeke en dat voor een suvere somma van twee hondert vijf en seventig car
gulden vrij gelt sonder eenige cortinge, van welcke cooppenningen comparant bekende ten genoege

voldaen en betaelt te wesen, den eersten met den laetsten penninck, dienvolgens de voorschr. landerijen
soo en als in haere respective limiten en bepalinge onder Marckel gerigts Kedingen gelegen en de
cragtigst forma lantregtens van Overijssel doet cederen, transporteren en overdraegen, sulx doende kragt
deses hem comparant en desselfs huysvrouw en erfgenaemen daer van ontervende en den coper Berent
Gelkinck en desselfs erfgenamen daer wederom aenervende onder belofte van waerschap tegens alle
evictie en opspraecke soo en als na erfcoops regt behoort.
Id in forma amplissima, sonder argelist. Daer dit aldus passeerde waeren neffens mij richter voornt. hier
mede aen en over als ceurnoten Willem Welmers en Jan Henrick Gorkinck. In oirconde der waerheyd
hebbe ick richter desen neffens comparand getekent en gezegelt.
Actum Rijssen den 17 may 1719, segge een duisent sevenhondert en negenthien.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provintie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de opregte waerheyd dat voor mij richter en
naebenoemde ceurnoten personelijck in den gerigte erschenen en gecompareert is Henrick Lindeman,
coopman tot Deventer, voor sig selfs en als volmagtiger van sijn huysvrouw Maria Clopmans en
secretaris Jordens tutore luyd provocatie van de Hoog achtb. Heeren burgermeesteren, schepenen en raden
der stad Deventer onder der selver stadszegel en subscriptie van den secretaris Everhard Jordens in dato
den 16 may 1719 debite gepasseert, welcke volmagt in judicio gesien, gelesen en van waerden erkent en
bekende comparant voor hem en sijn huysvrouwe erffelijk verkogt te hebben aen Willem Welmers en
Johanna ten Hengel eheluyden bij voorwaerden ende conditien op den 30 aug. 1717 dese naevolgende
landerijen uit het erve Wijemerinck, voor eerst een stuck bouwlant genaemt de Steenbree in sijn limiten en
bepalinge gelegen in den Dorper Esch groot omtrent een half mudde gesaey lants, belendet aen die eene
sijde aen de custor van Marckel sijn costerijenlanden en nog het derde part van den kleinen Wiemerinck
Camp, soo die part voor sijn huys en vaelt is gelegen naer groote en proportie soo hem per lotte is
toegevallen, nog voor het vijfde part van den grooten Wijmerinck Camp oock per lotte is toegevallen en
sulx alles vrij en allodiael goet sonder thiende of ander beswaer als alleen die heeren lasten en de sulx
voor die somma dese landerijen te saemen gerekent ad sevenhondert en seventig car guldens 19 stuyvers,
van welcke cooppenningen comparand bekende ten genoege voldaen en betaelt te wesen, den eersten met
den laetsten penninck, dien volgens dese voorschr. landerijen soo in haere limiten en bepalinge onder
Marckel gerigts Kedingen gelegen in de cragtigste forma lantregtens van Overijssel doende cederen,
transporteren en overdragen, sulx doende cragt deses hem comparant en desselfs huysvrouwe en
erfgenaemen daervan ontervende en den coperen cum suis daer wederom aenervende onder gelofte van
waerschap tegen alle evictie en opspraecke soo en als na erfcoops regte bepaelt.
Id in forma amplissima sonder argelist. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter voorn. hier aen en
over als ceurnoten Jan Henrick Gorkinck en Gerrit Gelkinck. In oirconde der waerheyd hebbe ick rigter
desen neffens comparand getekent en gezegelt.
Actum Rijssen den 17 may 1719.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provintie van Overijssel
Richter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de opregte waerheyd dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt, gecompareert ende erschenen sijn Willem Albers Absoluit en Fenneken
Brugginck sijn huysvrouw als haer voorn. eheman als haeren verkoren momboir in desen geassisteert
sijnde ende hebben sij comparanten na dat den laesten en den eersten cooppenninck ten vollen was
voldaen, bekent uit cragt van gedaene wettelijcke verkopinge in dato den 7 octob. 1718, gecedeert,
getransporteert en overgedragen te hebben aen Harmen Gerritsen Kloppert (Vedders) en Anna
Plasmans en haer beyder erfgenaemen een stuckjen lants genaemt het Kremers lant in de buirschap
Stockum gerigts Kedingen sijnde vrij en allodiael, hun comparanten daarvan ontervende ende hem coper
voorm. en desselfs erfgenamen daer wederom aen ervende, belovende sij comparanten verder boven
gemelte stuckjen ten allen tijden te sullen wachten en waeren voor alle evictie en opspraecke als erffcoops
recht is.
Id in forma amplissima sonder argelist. In oirconde der waerheyd daer dit aldus passeerde, waeren met mij

rigter hier aen en over als ceurnoten Jan Bronninckreef en Jan ten Hechteler. Hebbe ick rigter desen ende
mede comparanten naeme mij hiertoe specialijck versogt, dewijl sij niet schrijven nog zegelen kunnen,
getekent en gezegelt.
Actum op den huys Heeckeren den 24 may 1719.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provintie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyd dat voor mij en naebenoemde
ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jan Harmsen (Strik) en sijn huysvrouwe Henderine
Henricksen (Bungeler), sij Henderine Henricksen geassisteert met haeren voorn. eheman Jan Harmsen
als haeren versogten ende in desen toegelaeten momboir. Ende bekenden sampt ende elck int bijsonder
schuldig te sijn aen Henrick Lindeman ende Maria Clopmans eheluyden, wegens opgenomene
penningen ter summa van tweehondert car gld ad 20 stuyver het stuck, welcke tweehondert guldens sij
eheluyden bovengenoemt beloven te verrenten jaerlyx ende alle jaer tegens vijf ten hondert, edog in een
vierde deels jaers na yders verschijndag moeten wordende betaelt, sal met vierende en halve gulden sullen
mogen kunnen volstaen ende sulx tot de effectuele aflosse toe die een yder van beyde sijden daerna vrij
sal staen van malkanderen te kunnen opseggen, sulx geschiet sijnde sal het voorschr. capitael met den
verschenen interesse in ganckbaeren gelde te rugge gegeven ofte ontfangen moeten worden, verbindende
voor desen alle voorschreven sij beyde boven genoemde eheluyden sampt en een yder in t bijsonder en
voor beyde int geheel onse persoon ende goederen hebbende ende toekomende ende in specie een camp
saeylants benevens het huys daer op staende sijnde gekocht van Fenneken Meysters tot Rijssen, gelegen
aen Welmers land ende aen Sligtmans gaerden bij Marckel gelegen. Dese boven genoemde camp
saeyland, benevens het huys sijnde vrij en allodiael, dan nog vrij van eenige lasten of uitgangen nog met
capitael nog interesse in het groot of klein beswaert om daer aen het bovengenoemde capitael met alle
onbetaelde rente, kost en schaedeloos te verhaelen, renuncierendat mede boven genoemde eheluyden
beyde en elck int bijsonder van alle exceptien en pretensien hier tegens eenigsints strijdende met
onderwerpinge van alle haren rechten ende geregten. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier
aen en over als ceurnoten Henrick Molencolck en Jan ten Hechteler. Sonder arg of list in oirconde der
waerheyd hebbe ick rigter dese neffens de huysvrouw Henderina Henricksen die met haer maag naeme
heeft getekent, dewijl niet schrijven kan, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Heeckeren den 12 octob. 1719.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyd dat voor mij richter ende
ceurnoten hierna benoemt, gecompareert ende erschenen is Henrick Lambertinck, kranck te bedde
liggende edog bij seer goeden verstande en verklaerde hij comparant overdenckende de sterflijckheit der
menschelijcken natuire, de sekerheit des doots ende onsekere uire van dien, niet gaerne uit dese tijdelijcke
werelt willende scheiden, voordat hij over sijne tijdelijcke goederen hem van Godt de Heere genadelijck
verbeurt hadde, gedisponeert den te gevolge sijn ziele bevelende in handen van Godt Almagtig, soo heeft
de selve uit sijne sterflijk lichaem sal gescheiden sijn en sijn doode lichaem ter eerlijcker begraeffenis,
vooreerst soo instrueert en nomineert hij testator tot sijne eenige ende universele erfgenaem sijn lieve
broeder Arent Lambertink in alle sijne na te latene goederen, roerende, onroerende, actien en crediten
geen int groot of klein uitgesondert en bij ider aflijdigheit van de selve sijn huysvrouw Wijsche of der
selver kinderen in plaetse voorschr. met naemen Arent, Willem, Jan, Gerrit, Egbert en Grietien
Lambertinck in egale portien bij representatie in stamen sonder detractie van de ribellinique portie soo
eenig sints soude kunnen gesegt worden en eenigen val plaetse te sorteren, de welcke expresselijck word
verboden, voorts dat hij testator sijn leven lang van sijne geconstitueerde erfgenaem behoorlijck sal
verpleegt worden en instrueert verders sijn oude vader Jan Lambertinck in een kints gedeelte of legitieme
portie, voorts legateert hij testator aen sijne lieve broederen en susteren met naemen Fenne Meenderinck
de somma van 25 gl, Jan Lambertinck 25 gl, Grietien Oinck 25 gl, Harmen Koninck 25 gl, Jan Kolckman
25 gl, Gerrit Boesink 25 gl, Gerrit Lambertinck 25 gl, als mede aen de armen van Marckel 25 gl, die na
dode van hem testator van sijn universele erfgenaem voorm. uit de gereets goederen sullen uitgekeert

worden. Ende nae dat hem testator voorn. dese bescheidentlijck van woort tot woort is voorgelesen in
vlijtige ondervrage en bij onbedwongen met voorbedagten rijpen beraede tot dese sijne uiterste wille
waere gekomen, soo heeft hij daerop genatwoort en verklaert deselve is de oprechte en waer te sijn,
willlende en begerende dat dese sijne laetste wille nae dode in alle sijne poincten en beden alsoo werde
nagekomen, soo niet als een formeel ....... ten minsten als een codicil .. saeke des doots, ofte onder den
levenden ofte ... als deselve in de beste en wettigste forma regtens sal kunnen of mogen wesen. Daer dit
aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten de custos Henrick Gorkinck en
Willem Welmers. Sonder argelist in oirconde der waerheit hebbe ick richter neffens Henrick Gorkinck
hiertoe specialijck aen hem testator voorm. versogt, dewijl niet schrijven kan en geen zegel gebruickte,
dese getekent en gezegelt.
Actum Marckel ten huyse van Arent Smit den 23 novemb. 1719.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyd dat voor mij en naer benoemde
ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Henrick Snell ende sijne huysvrouw Barendina Jabbinga,
sij Barendina Jabbinga geassisteert met haeren voornoemde eheman Henrick Snell als haeren versogten
ende in desen toegelaten momboir. Ende bekende sampt ende elck int bijsonder schuldig te sijn aen
Henrick Lindeman ende Maria Clopmans eheluyden wegens opgenomene penningen ter somma van
drie hondert car guldens ad 20 st het stuck, welcke drie hondert guldens sij eheluiden boven genoemt
beloven te verrenten jaerlyx en alle jaeren tegens vijf ten hondert. Edog sal na een vierendeel jaers nae
yder verschijndag de rente wordende betaelt, sal met vier guldens mogen en konnen voldaen ende sulx tot
de effectuele aflosse toe die een yder van beyde sijden jaerlyx vrij sal staen en malkanderen te konnen en
mogen opseggen; sulx geschiet sijnde sal het voorschr. capitael met den verschenen interesse in
ganckbaeren gelde te rugge gegeven ofte ontfangen moeten worden, waer van het eerste rente sal
verschenen sijn op den 1 january 1721 en so voorts, verbinde voor dese in alle voorschr. sij beyde boven
genoemde eheluyden sampt en een yder int bijsonder en een voor beyde int geheel onse persoon ende
goederen, hebben en toekomende ende in specie een stuck saylant groot ongeveer een mudde gesaey
gelegen in den Barger Camp bij Marckel benevens het huys dat daer op staet. Dit bovengeschreven
saeyland benevens het huys sijnde vrij en allodiael en nog vrije van eenige lasten, servituten of uitgangen,
nog met capitael nog interesse in het groot off klein niet beswaert, om daer aen het boven genoemde
capitael met alle onbetaelde rente, kost en schadeloos te verhaelen renuncierende dan mede boven
goenoemde eheluyden beyde en sulx int bijsonder van alle exceptien, .... en pretensien hier tegens
eenigsints strijdende met alle onderwerpinge van alle haeren rechten ende gerigten. Daer dit aldus
passeerde waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten Jan Bronnickreef en Harmen Pijperiet.
Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick rigter dese neffens comparanten getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Heeckeren den 16 decemb. 1719.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyd dat voor mij en naebenoemde
ceurnoten personelijck in den gerigte erschenen en gecompareert is Henrick Lindeman borger tot
Deventer voor sig selfs en als volmagtiger van sijne huysvrouw Maria Clopmans en secretaris Jordens
tutore luyd procuratie voor de Hoog Achtb. Heeren burgermeesteren en schepenen en raeden der stad
Deventer, onder derselver stadszegels en subscriptie van den secretaris Everhard Jordens, in dato den 16
may 1719 debite gepasseert, welcke volmagt in judicio gesien, gelesen en van waerden erkent. Ende
bekende comparant voor hem en sijne huysvrouwe erffelijck verkogt te hebben op den 30 augustis 1717
volgens voorwaerde uit de erven Wyemerinck en Hulsbecke navolgende landerijen aen Henrick
Gorkinck custos en schoolmeester tot Marckel en Henderina Jalinck sijn huysvrouw en sijnen erven,
voor eerst een stucken bouwlant in de Oort Esch in sijn limiten en bepalinge gelegen genaemt den
Scherpen einde uit het erve Wyemerinck groot ongeveer drie schepel gesaey en nog een stuckjen uit het
erve Wiemerinck groot ongeveer een schepel lants de Weese cuil genaemt en nog uit het erve Hulsbecke
een stuckjen gelegen oock de Wese cuile genaemt groot ongeveer een half mudde gesaeys gelegen in den

Dorper Esch en nog een vijfde part van Wiemerincks grooten camp, soo gemelte Gorkinck per lotte is
gevallen; dit alles vrij en allodiael goed, sonder thiende off eenig ander beswaer als die heeren lasten. En
dese vier percelen land te saemen gerekent bedraegt aen cooppenningen de somma van negenhondert en
ses en twintig keiser guldens en sestien stuyver, van welcke cooppenningen comparant bekende ten
genoege voldaen en betaelt te wesen, den eersten met den laetsten penninck. Dienvolgents voorschr.
landerijen soo en als in haere respective limiten en bepalinge onder Marckel gerigts Kedingen gelegen, in
de cragtigste forma lantr. van Overijssel doet cederen, transporteren en overdragen sulx doende kragt
deses hem comparant en desselfs huysvrouwe en erfgenaemen daervan ontervende en den coperen cum
suis daer wederom aen ervende onder gelofte van waerschap tegens alle evictie en opspraecke soo en als
na erfcoops regte behoort, id in forma amplissima sonder argelist. Daer dit aldus passeerde waeren neffens
mij rigter voorm. hiermede aen en over als ceurnoten Willem Welmers en Gerrit Gelkinck. In oirconde der
waerheyd hebbe ick rigter dese neffens comparant getekent en gezegelt. Actum den ...1719.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyd dat voor mij en ceurnoten hier
onder benoemt personelijck erschenen sijn Henrick Wilbers (ten Spooler) en Harmken Wilbers sijn
huysvrouw, sij Harmken Wilbers met haer voorn. eheman als haeren verkoren en toegelaeten momboir in
desen geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten wegens opgenomene en te dank ontfangene
penningen een capitale somma van eenhondert en vijf en vijftig car guldens a twintig stuyvers het stuck,
segge 155 gl, aen Jan Volkerinck en sijner erfgenaemen schuldig te sijn belovens sij comparanten
deselve somma te verrenten jaerlyx en alle jaeren tot de effective afloos toe met vijf gelijcke guldens en
thien stuyver, sullende aen wedersijden vrij staen het voorn. capitael te mogen opseggen een half jaer voor
den verschijndag, het eerste jaer rente sal verschenen sijn op den 13 febr. 1721 rentende ende hiervoor sij
comparanten haer personen en goederen in specie haer eigendoemelijcke stucke lants genaemt den
Niencamp groot ses schepel gesaey sijnde vrij en allodiael, liggende aen Immincks hecke in de buirschap
Harcke gerigts Kedingen, om sig daerbij onverhopentlijcke misbetalinge van het voorn. capitael met die te
verlopene interesse, cost en schadeloos te konnen verhaelen, renuncierende hij comparant ende sij
comparante in specie van het S.C. Vellejani en verklarende daer van wel onderrigt te sijn en voorts van
alle exceptien desen eenigsints contrarerende als mede van de exceptien van ongetelden gelde. Daer dit
aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten Jan Bronnickreef en Harmen ten
Hechteler. In waerheits kennisse hebbe ik rigter voornoemt dese eigenhandig neffens ds Henrick Meiling
hiertoe specialijck van hun comparanten versogt, dewijl sij niet schrijven kunnen nog zegel gebruicken,
getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Heeckeren den 30 january 1720.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyd dat voor mij ende keurnoten
hierna benoemt gecompareert ende erschenen sijn Henrick Wilbers en sijn huysvrouw Harmken
Wilbers, sij Harmken voorschr. met haer voorn. eheman als haeren verkoren en toegelaeten momboir in
desen gassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten wegens opgenomene en te dancke ontfangene
penningen een capitale somma van tweehondert en twintig car guldens a twintig stuyvers het stuck, segge
200 gl, aen Gerrit ten Thije en sijner erfgenaemen schuldig te sijn, belovende sij comparanten deselve
somma jaerlyx en alle jaer tot de effective aflosse toe te verrenten met acht guldens, sullende aen
wedersijden vrij staen het voornoemde capitael te mogen opseggen een half jaer voor den verschijndag,
het eerste jaer rente sal verschenen wesen als huyden over een jaer sijnde den 13 febr. 1721. Verbindende
sij comparanten hiervoor haer personen en goederen en in specie haer eigendoemelijcke stucke hooylant
het Reigers slag genaemt, groot omtrent anderhalf dagwerck gelegen in het Beusberger broeck welcke
maete met Plasman alle jaer werd omgehooyt, sijnde vrij en allodiael uitgenomen de heeren lasten daerop
staende om sig daer aen bij onverhoopte misbetalinge van het voornoemde capitael met de te verlopene
interesse, cost en schadeloos te kunnen verhaelen, renuncierende hij comparant en sij comparante in
specie van het S.C. Vellejani en verklarende daer van wel onderrigt te sijn en voorts van alle exceptien

dese eenigsints contrarierende als mede van de exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde
waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten Jan Bronnickreef en Harmen te Hechteler. Sonder
argelist in oirconde der waerheit hebbe ick rigter dese neffens pr. Jacob Bloemendal hiertoe specialijck
van hun comparanten versogt, dewijl sij niet schrijven kunnen nog zegel gebruycken, getekent en
gezegelt.
Actum op den huyse Heeckeren den 30 jan 1720.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij en naebenoemde
ceurnoten personelijck in den gerigte erschenen en gecompareert is Henrick Lindeman coopman tot
Deventer voor sig selfs en als volmagtiger van sijne huysvrouw Maria Clopmans en secretaris Jordens
tutore luyd procuratie voor de Hoog Achtb. Heeren burgermeesteren en schepenen en raeden der stad
Deventer, onder derselver stadszegels en subscriptie van den secretaris Everhard Jordens, in dato den 16
may 1719 debite gepasseert, welcke volmagt in judicio gesien, gelesen en van waerden erkent, verkogt
een stuckjen saeylant groot ongeveer thien schepel gesaey sijnde vrij en allodiael gelegen agter
Wyemerincks camp met het eene einde schietende aen Meenderincks lant en het ander einde aen
Wyemerincks lant, voorts met de eene zijde teindens Meenderincks en Elkincks sijde en aan de andere
sijde schietende aen het lant van hem coper Arent Smit, gehoort hebbende onder het erve Hulsbecke in de
buirschap Marckel gelegen aen meester Arent Smit en sijn huysvrouw Henrickjen en haer beyder
erfgenaemen cedeert, transporteert en overdraegt cragt deses bekennende dieswegen van den laesten en
den eersten cooppenninck voldaen en gecontenteert te wesen. Den comparant en sijn huysvrouw Maria
Clopmans voorn. daerrvan ontervende ende den coper voorschr. en desselfs erfgenamen daer mede
wederom aen ervende met belofte om desen verkoop te allen tijden staen wachten en waeren voor alle
evictie en opspraecke als recht is onder renunciatie van alle exceptien soo hier tegens eenigsints soude
konnen erdagt worden. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten oud
burgermeester Henrick Jalinck en Willebrand Boreas. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe
ick richter neffens comparant dese getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Heeckeren den 31 january 1720.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de opregte waerheyd dat voor mij ende ceurnoten
hierna benoemt in eigener persoon gecompareert ende erschenen is Albert Jorrisen, soo is het dat hij
comparant als verkoper het huys te Keppels met een volle waere, bouwhuys, alle de hoven, weide bij het
huys, het kleine weideken agter het huys, alle de cingels om het huys met de nieuwe cingels, het nieuwe
gepoot en alle jonge telgen alles conform de coop cedule van den 12 may 1718 quo relatio met sijn oude
en nieuwe recht en geregtigheit voor vrij onbeswaert en allodiael goed soo en als verkoper voornt.
hetselve van de Heere Mahony heeft aengekoft aen de ed. Henrick Lindeman en sijn huysvrouw
Maria Clopmans en haer beyder erfgenaemen cedeert, transporteert en overdraegt craegt deses, bekennen
dieswegen van den eersten met den laesten cooppenninck voldaen en gecontenteert te wesen, den
comparant ende sijn erfgenaemen daarvan ontervende ende de koper ende desselfs erfgenaemen daer
mede wederom aen ervende met belofte om desen verkoop ten allen tijden te staen wachten ende waeren
voor alle evictie en opspraecke als recht is, alles onder renunciatie van alle exceptien soo hier eenigsints
mede konnen erdagt worden. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten
de custos Joost Grevinck en Harmen ten Hechteler. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick
rigter neffens comparand dese getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Heeckeren den 31 january 1720.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de opregte waerheyd dat voor mij ende ceurnoten
hierna benoemt in eigener persoon gecompareert en erschenen is Albert Jorrisen, soo is het dat hij
comparant als verkoper de weyde den Olden Kraayensanck genaemt bij Keppels gelegen het saeylant dat

daer in is en de eyken boomen daer in staende alles comform de coopcedule van den 12 octob. 1718 quo
relatio met sijn oude en nieuwe geregtigheit sijnde vrij en allodiael en onbeswaert, soo en als verkoper
voorn. het selve van de Heere Mahony heeft gekoft aen de ed. Henrick Lindeman en sijn huysvrouw
Maria Clopmans en haer beyder erfgenaemen, cedeert, transporteert en overdraegt cragt deses,
bekennende dieswegen van den laesten met den eersten cooppenninck voldaen en gecontenteert te wesen,
den comparant ende sijne erfgenaemen daer van ontervende ende den cooper en desselfs erfgenaemen
daer mede wederom aen ervende met belofte om desen coop ten allen tijden te staen wachten ende waeren
voor alle evictie en opspraecke als recht is, alles onder renunciatie van alle exceptien, soo hier eenigsints
soude konnen erdagt worden. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als
ceurnoten de custos Joost Grevinck en Harmen ten Hechteler. Sonder arg of list in oirconde der waerheit
hebbe ick rigter neffens comparant dese getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Heeckeren den 31 january 1720.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de opregte waerheit dat voor mij ende naer benoemde
ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn de ed. Henrick Lindeman coopman tot Deventer voor hem
selfs en als volmagtiger van sijn vrouw Maria Klopmans en secretaris Jordens tutore, luyd procuratie in
dato den 16 may 1719 voor de Heeren Burgermeesteren, Schepenen en Raeden der stad Deventer,
gepasseert alhier in judicio gesien, gelesen ende in waerden erkent, soo is het dat hij comparant voor hem
selfs en in qualiteit als volmagtiger van sijn vrouw Maria Klopmans voorn. een stuckjen saeylant groot
omtrent een schepel gesaey sijnde vrij en allodiael gelegen agter Sligtmans camp gehoort hebbende onder
het erve Hulsbecke in de buirschap Marckel aen Albert Jorrisen en sijnen erfgenaemen cedeert,
transporteert en overdraegt cragt deses bekennende dieswegen van den laetsten en den eersten
cooppenninck voldaen en gecontenteert te wesen ende comparant en sijn huysvrouw Maria Clopmans
voorn. daervan ontervende en den coper voorschr. en desselfs erfgenamen daer wederom aen ervende met
belofte om desen coop ten allen tijden te staen wachten en waeren voor alle evictie en opspraecke als recht
is onder renunciatie van elle exceptien soo eenigsints soude konnen erdagt worden. Daer dit aldus
passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten oud burgermeester Henrick Jalinck en
Willebrand Boreas. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter neffens comparant dese
getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Heeckeren den 31 januari 1720.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de opregte waerheit dat voor mij rigter en naer
benoemden ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jacob Varenhorst en sijn huysvrouw Aeltjen
Jansen (Helmigh), sij Aeltjen Jansen met haer voorn. eheman in desen als haerer verkoren en toegelaeten
momboir geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparant van laetsten en den eersten cooppenninck van
meester Arent Smit ontfangen te hebben volgents coopcedule van den 14 april 1719 quo relatio van den
Leemacker. Dienvolgents doen sij comparanten cessie, transport en overdragt van boven gemelten
Leemacker groot omtrent ses schepel gesay sijnde vrij en allodiael excempt de heeren lasten, heen
gekomen sijnde van het erve Wiemerinck gelegen in de buirschap Marckel gerigts Kedingen aen meester
Arent Smit en sijner erfgenaemen, hun comparanten daer van ontervende en hem coper en des selfer
erfgenaemen daer wederom aen ervende met belofte van hun comparanten den selven Leemacker ten allen
tijden te sullen staen wachten en waeren voor alle evictie en opspraecke als erfcoops recht is, id in forma
amplissima onder renunciatie van alle exceptien soo eenigsints sonder konnen erdagt worden als mede van
de exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als
keurnoten Jan Bronnickreef en Harmen ten Hechteler. Sonder argelist in oirconde der waerheit hebbe ick
rigter dese neffens comparant getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Heeckeren den 27 febr. 1720.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel

Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyd dat voor mij en naer benoemde
ceurnoten gecompareert ende erschenen is de Hoog Wel Geb Heere Joan Philip Christoffer van Keppel
Heer van Stoevelaer, bekennende oprecht en deugdelijck schuldig te wesen aen de ed Gerrit Jansen van
der Sluys een somma van drie duisent vijf hondert gulden, segge f 3500, ad 20 stuyvers het stuck tot de
heer comparant kenlijken profijte aengeleit welcke de heer comparant belooft jaerlyx en alle jaer te
verrenten tegens vier percenten, waervan het eerste jaer rente sal sijn verschenen den 17 marty 1721 en
soo voorts tot de tijd van aflosse toe, die den eenen den anderen een half jaer voor den verschijnsdag sal
op en anseggen, voor welcke capitaele somma en interesse de heer comparant heeft verbonden en tot een
gerigtelijck onderpant gestelt sulx doende bij desen alle huysinge, bouw, weide en hooylanden in de
buirschap Marckel gerigts Kedingen gelegen en verdere alle onroerende goederen en ten fine dat voorn.
crediten Gerrit Jan van der Sluys sig daeraen ten allen tijden costen en schadeloos mag verhalen
geduirende dese gerigtelijcke hypothecatie met interesse soo lange dat den laesten met den eersten
penninck bij capitaels, als mede rente, hinder, kosten en schaden geheel sijn voldaen en betaelt, ten dien
einde renuncierende van alle exceptien, soo generael als speciael, als mede van de exceptie van ongetelden
gelde met handtastinge. Sonder arg of list daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier en aen over
als ceurnoten Jan Bronnickreef en Harmen ten Hechteler. In oirconde der waerheit hebbe ick richter dese
neffens heer comparant getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Heeckeren den 17 marty 1720.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyd dat voor mij en naer benoemde
ceurnoten gecompareert ende erschenen is de Hoog Wel Geb Heere Joan Philip Christoffer van Keppel
Heer van Stoevelaer, bekennende oprecht en deugdelijck schuldig te wesen aen de ed. Gerrit Jansen
van der Sluys een somma van vierduisent twee hondert en elf guldens, segge 4211 guldens, ad twintig
stuyvers het stuck tot den heer comparant kenlijken profijte aengeleit, welcke somma de heer comparant
belooft jaerlyx en alle jaer te verrenten tegens vier percenten waervan het eerste jaer rente sal verschenen
sijn den 17 marty 1721 en soo voorts tot de tijd van aflosse toe, die den eenen den anderen een half jaer
voor den verschijnsdag sal op en aenseggen, voor welcke capitael en interesse de heer comparant heeft
verbonden en tot een gerigtelijck onderpand gestelt, sulx doende bij desen alle huysinge, bouw, weide en
hooylanden in de buirschap Marckel gerigts Kedingen gelegen en verdere alle onroerende goederen ten
fine, dat voorn. crediter Gerrit Jansen van der Sluys sig daer aen ten allen tijden kost en schadeloos mag
verhalen gedurende dese gerigtelijcke hypothecatie of verbintenisse, soo lange tot dat den laesten met den
eersten penninck des capitaels, alsmede rente, hinder, kosten en schade geheel sijn voldaen en betaelt, ten
dien einde renuncierende van alle exceptien soo generael als speciael, als mede van de exceptie van
ongetelden gelde met hanttasting, sonder arg of list. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier
aen en over als ceurnoten Jan Bronninckreef en Harmen ten Wecheler. In oirconde der waerheit hebbe ick
rigter dese neffens de heere comparant getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Heeckeren den 17 marty 1720.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de opregte waerheit dat voor mij ende naer benoemde
ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn de ed. Henrick Lindeman coopman tot Deventer voor hem
selfs en als volmagtiger van sijn vrouw Maria Klopmans en secretaris Jordens tutore, luyd procuratie in
dato den 16 may 1719 voor de Heeren Burgermeesteren, Schepenen en Raeden der stad Deventer,
gepasseert alhier in judicio gesien, gelesen ende in waerden erkent. En bekende comparant voor hem en
sijne huysvrouw erffelijck verkoft te hebben aen Tonis Niland, luid coopcedule van den 24 juny 1719,
twee stuckjes hooylant aen den Marckeler dijck genaemt de Slagen, sijnde het eene stucke van het erve
Hulsbecke en het andere stucke van het erve Wiemerinck en sulx voor een somma van eenduisent car
guldens, van welcke cooppenningen hij comparant bekende ten genoegen voldaen en betaelt te wesen den
eersten met den laesten cooppenninck. Dienvolgents doet hij comparant gerigtelijck dese voorschr. twee
stucken hooylants soo en als in haere limiten en bepalinge onder Marckel gerigts Kedingen gelegen in de

cragtigste forma lantr. van Overijssel cederen, transporteren en overdragen, sulx doende cragt deses aen
Tonis Nilant voorschr en hem comparant desselfs huysvrouw en erfgenaemen daervan ontervende en den
coper Tonis Niland voorn. en desselfs erfgenaemen daer wederom aenervende, onder gelofte van
waerschap tegens alle evictie en opspraecke soo is als na erfcoops rechte behoort. Daer dit aldus passeerde
waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten mr. Jan van Leeuwen en Wessel Broeker, sonder arg
of list. In oirconde der waerheit hebbe ick richter dese nevens comparant getekent en gezegelt.
Actum den 7 juny 1720.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Richter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en nabenoemde
ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jan Megelinck en sijn huysvrouw Helle Megelinck met
haer voorn. eheman als momboir in desen geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten naer
ontfanck van den laesten en den eersten cooppenninck ter somma van sestig car gld van een stuckjen
weide lant groot een schoof dages gelegen langes Plasmans gaerden en de buirschap Elsen gerigts
Kedingen gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben aen Plasjan en sijn huysvrouw Johanna
Plasman en haer beyder erfgenaemen, hun comparanten en haere erfgenaemen van voorn. stuckjen lands
ontervende en hem coper voorschr. en sijne erfgenaemen daer wederom aenervende, met belofte van het
selve ten allen tijden te sullen wachten en waeren voor alle evictie en opspraecke als erfcoops recht is, id
in forma amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Jan
Bronnickreef en Roelof ten Rouwenhorst sonder arg of list. In oirconde der waerheit hebbe ick richter
dese neffens haar soon Willem Megelinck haer toe specialijck versogt van de vader en moeder, dewijl sij
niet schrijven konnen nog zegel gebruicken, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Heeckeren den 3 july 1720.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij ende nabenoemde
ceurnoten gecompareert ende erschenen is de heer advocaat Augustijn Besier luyd procuratie van de
juffrouwen Elisabeth Maria van Ommeren en Hester Johanna van Ommeren, sijnde in desen
geassisteert met haeren broeder Nicolaes van Ommeren als haeren versogten en toegelaeten mombaer mits
gaeders de selve Nicolaes van Ommeren voorn. voor hem selfs den 3 aug. 1720 voor een Wel Ed. Hoog
Achtb. Magistraet der stad Deventer gepasseert, de selve in judicio gesien, gelesen en van waerden erkent.
Ende bekende hij comparant voorn. naer ontfanck van den laesten en den eersten cooppenninck van het
erve en goed Leuvelinck van de Ed. Henrick Lindeman luyd coopcedule daer van opgericht, gecedeert,
getransporteert en overgedragen te hebben, gelijck hij comparant alsoo gerichtelijck cedeert, transporteert
en overdraegt cragt deses het voorn. erve en goed Leuvelinck sijnde vrij en allodiael met sijn ap- en
dependentien van dien, oude en nieuwe geregtigheit, in de buirschap Enter (???) gerigts Kedingen in sijn
bekende groote den bepalinge gelegen aen de Ed. Henrick Lindeman coopman tot Deventer en sijner
erfgenaemen hem comparant voorn. van voorschr. erve en goed eeuwig daer van ontervende en hem coper
voor sijne erfgenaemen daer wederom erffelijck aen ervende, belovende hij comparant in sijn qualiteit
hetselve erve en goed ten allen tijden te sullen wachten en waeren voor alle evictie en naemaninge als
regtens id in forma amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als
ceurnoten Jan Bronnickreef en Roelof Rouwenhorst. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick
richter dese neffens comparant getekent en gezegelt.
Actum op den huys Heeckeren den 6 augusty 1720. (Dit is een ander erve Leuvelink in Enter)
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en de ceurnoten
hierna benoemt gecompareert ende erschenen sijn Willem Sligtman en sijn huysvrouw Grietjen van
Nieuwen Ampsen met de custos Henrick Gorkinck als haeren verkoren en toegelaeten mombaer in desen
geassisteert sijnde, beyde voorn. eheluyden, kranck te bedde leggende edog beyde bij seer goeden
verstande, willende en begerende eer en bevorens sij mogten komen te sterven over haere tijdelijcke

goederen haar van Godt de Heere genadelijck verleent, disponeren als volgt:
Eerstelijck en vooraf haere zielen in handen van Godt Almagtig bevelende en haere sterffelijcke lichaem
en ter eerlijcker begraeffenis. Voorts institueren en nomineren sij testatoren voorn. malkanderen den eenen
den anderen tot universele erfgenaem die langst in leven nog belijven. En in cas sij testateuren beyde
mogten komen te overlijden, soo institueren en nomineren sij testateuren beyde tot haere universele
erfgenaem haar stijfdogter Jenneken Sligtmans in alle haere na te laetene goederen, soo roerende als
onroerende geent int groot of klein uitgesondert; voorts institueert sij testatrice vooraf haer moeder
Eefsche (Cloots) van Nieuwen Ampsen als dan nog in leven sijnde in de legitieme portie en sullen voorts
de kiste en wullen kleren van haer testatrice voorn. verblijven bij haer moeder Eefsche voorschreven. En
voorts legateert sij testatrice aen haer broeder Gerrit een somma van 50 gl en aen den armen van Marckel
een mudde rogge.
En in cas hij testateur sijn lieve ehevrouw voorn. mogte komen te overlijden, soo sal sij Jenneken
Sligtmans haer stijfmoeder haar leven lang in eeten, drincken, linnen en wollen soo en als het huys vermag
te onderhouden en daer en boven tot haer noot stuyver genieten de pagten van een stuckjen land in den
Koeckoeck gelegen, nog van Mensinck camp in Stockum gelegen, nog van een stucke in den dorper esch
en dan nog een spint lijn gesaey. Nadat haer testateuren voorn. dese haere testamentaire dispositie hebben
entlijck van woort tot woordt was voorgelesen en gevraegt of sij ongedwongen tot dese haere uiterste
wille gekomen sijn, soo hebben sij beyde daerop verklaert van jae en dese haere uiterste wille te sijn;
willenden en begerende dat dese haare testamentaire dispositie in alle haere poincten, clauselen en teden
moge worden nagekomen, soo niet als een formeel nuncupatyf testament, ten minsten als een codicil gifte
ter saecke des doots ofte onder den levendigen ofte soo en als deselve in de beste en cragstigste forma
regtens soude kunnen ofte mogen bestaen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en
over als ceurnoten Harmen Snijders en Gerrit Kistemaeker. Sonder arg of list in oirconde der waerheyd
hebbe ick rigter dese als mede uit naeme van hen testateuren mij hier toe specialijck versogt dewijl sij niet
schrijven kunnen nog zegel gebruicken, getekent en gezegelt.
Actum op het erve Sligtmans den 25 augusty 1720.
Den 2 sept. 1720. Richter Assuerus Fockinck. Keurnoten Henrick Niland en Jan Schuirinck.
Erschenen in dit ed. gerigte de Hoog Wel Geb Heer Johan Philip Christoffer van Keppel Heer van
Stoevelaer etc, verklarenden ten behoeve van Christiaen Koepel woonende in s Gravenhage voor een
somma van elf hondert caroly gl ingevolge handschrift en liquidatie de dato den 19 octob. 1719 en de
kosten vrij en .. verwin gepasseert te hebben in diervoegen als of daer inne bij sententie voor de Hoog
dingwaerders bancke gecondemneert waeren met aenneminge het gemelte capitael met de costen binnen
de tijd van twee maenden aen dr. Augustinus Besier als gevolmagtigde van hr. Koepel voorn. te sullen
voldoen en betalen.
Ick Ass. Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel Rigter
van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij ende naer benoemde
ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Timmer Tonis (Klumpers) en sijn huysvrouw Geesken
Berentsen, sij Geesken Berentsen met haer voorn. eheman als momboir in desen geassisteert sijnde. Ende
bekenden sij comparanten den ontfanck van den laesten en den eersten cooppenninck ter somma van 150
car. gl van een stuckjen hooyland groot omtrent twee dagwerck gelegen aen den Vossebelt tusschen
Klumpers en Scholten sijn land aen Jan Volkerinck gecedeert, getransporteert en overgedragen te
hebben, gelijck sij comparanten het selve voorn. stuckjen hooyland sijnde vrij en onbeswaert en allodiael
in de buirschap Marckel gerigts Kedingen gelegen met sijn oude en nieuwe geregtigheit alsoo gerigtelijck
cederen, transporteren en overdragen kragt deses aen Jan Volkerinck voorn. en sijner erfgenaemen, hun
comparanten eeuwig en erfelijck daarvan ontervende en den coper voorn. en desselfs erfgenaemen
wederom daer aenervende met belofte van hun comparanten het voorschr. hooylant ten allen tijden te
sullen wachten ende waeren voor alle evictie en opspraecke na den lantr. van Overijssel id in forma
amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Gerrit Cloots
en Jan Rietman. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick rigter dese neffens de custor Henrick

Gorkinck hier toe specialijck versogt van hun comparanten dewijl sij niet schrijven konnen nog zegel
gebruicken, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Heeckeren den 28 septemb. 1720.
Ick Ass. Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel Rigter
van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij ende naer benoemde
ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Timmer Tonis (Klumpers) en sijn huysvrouw Geesken
Berentsen, sij Geesken Berents met haer voorn. eheman in desen als haeren verkoren momboir
geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten oprecht en deugdelijck schuldig te sijn aen Jan
Volkerinck en sijne erfgenaemen een summa van eenhondert car guldens ad 20 st het stuck wegens
verstreckte en ontfangene penningen welcke penningen voorschr. sij comparanten beloven jaerlyx te
verrenten tegens drie en een halve gulden waervan het eerste jaer rente sal verschenen sijn den 14 octob.
1721. en soo voorts van jaer tot jaer tot de effective aflosse toe die den eenen den anderen een half jaer
voor den verschijndag sal mogen en moeten aenkondigen; voor welcke capitale somma voorn. sij
comparanten verbinden een half mudde gesaey gelegen in den Helmig in den buirschap Marckel gerigts
Kedeingen om sig daer aen bij onverhoopte misbetalinge kost en schadeloos te kunnen verhalen. Daer dit
aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Roulof ten Rouwenhorst en Bartelt
Harmsen. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick rigter dese als mede uit comparants naeme
dewijl niet schrijven kan en geen zegel is gebruickende, mij hier toe specialijck versogt, getekent en
gezegelt en comparanten voorn. selfs getekent en haer marck getrocken loco sigilli.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 14 octob. 1720.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyd dat voor mij richter en hier
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Gerrit Coster ende Jenneken Coster
eheluiden, sij in desen met haeren eheman als haeren wettigen momboir geassisteert ende bekenden te
saemen wettig en deugdig schuldig te sijn aen Lammert ten Brummeler ende Jenneken ten
Brummeler eheluiden ofte haeren erven, een somma van seventien hondert ende dertig gulden, belovende
voornoemde somma jaerlyx ofte alle jaer te verrenten met vier dergelijcke guldens van het hondert,
welcke eerste interesse of rente sal verscheenen op petri 1722 ter tijd van aflosse toe, welcke capitael als
verlopene interesse aen wedersijts sal vrij staen een half jaer voor den verschijnsdag te mogen denuncieren
ende opseggen; verbindende comparanten soo voor capitael als interesse haer eigendomelijcke huys ende
land daer achter liggende met desselfs recht ende geregtigheit staende binnen Marckel tusschen Harmen
Rensinck ende Henrick ter Bosch haere behuisinge soo sij bewoonen, als nog een stucke lants de Ribbe
genaemt, als nog een gaerden bij Smits huys, alle gelegen onder Marckel, als mede verbindende sij
comparanten alle haere gerede goederen ende wat haer nog meerder mogte aensterven ende aenerven, als
mede verbint voor het voornoemde capitael Henrick Coster sijne tegenswoordige ende toecomstige
goederen, niets voor al van de selvige perseelen en goederen uitgesondert, ten einde opgemelte Lammert
ten Brummeler ende Jenneken sijn huysvrouw ofte haeren erven, in cas van onverhoopelijcke
misbetalinge soo van capitael als interesse, haer daer aen met parate extentie en reele distractie doende
alleen maer een wete ad indendum distracti cost en schadeloos te konnen en mogen verhalen,
renuncierende sij comparanten ten dien einde voor alle servituten en beneficien stad en lantregtens en
specialijck mede van de laaste reininge en dryjarige redomptie, voorts van alle exceptien welcke desen op
vermoedelijck eenigsints mogten ... te contrarieren met versouk van prothocollatie en registratie, desen ten
fine en effecten als lant en stad regtens. Alsoo comparanten schuldig sijn aen de armen van Marckel de
somma van hondert gulden soo sullen de selvige uit comparanten verband eerst voldaen worden en
geprefereert sijn. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als keurnoten Joan
Willem ten Hagreise en Bartelt Harms. Sonder arg of list in oirconder der waerheit hebbe ick rigter boven
genoemt dese als mede uit comparanten naemen mij richter specialijck hier toe versogt dewijl sij geen
zegel gebruicken, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 7 febr. 1721.

Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij rigter en ceurnoten
hierna benoemt gecompareert ende erschenen is Arent Klumpers woonagtig tot Marckel ende verklaerde
hij comparant met goeden en bedagten sin sonder indactie van ymand uit de hand bij donatie onder den
levendigen op dese cragtigste en bondigste forma regtens gedonateert, cedeert en getransporteert hebben,
gelijck hij comparant ende donant also gerigtelijck donateert, cedeert en overdraegt cragt deses aen sijn
neef Jan Klumpers en sijner erfgenaemen twee hondert car guldens staende de eene hondert guldens
onder Harmen te Riet en de andere gelijcke hondert guldens onder Jan Kloecke, als mede een hoecksken
lant omtrent een half schepel gesaey gelegen aen Klumpers camp aen de Ryte genaemt het Nieuwe land.
Ende aen sijn neef Berent Klumpers een half mudde lants het Cuilen stucke genaemt, hem comparant en
donant daervan ontervende en sijne neven voorschr. daer wederom aen ervende en dat voorts alle
wedersijts met naeme die mogten hebben sullen sijn gecasseert en gedodet, mits dat hij comparant en
donant den tijd sijnes levens daervoor van gemelte sijn neef Jan Klumpers en sijner erfgenaemen in cost,
dranck en linnen, uitgenomen de wollen kleeren, sal onderhouden worden, voort hij donant reserverende
over sijnde andere tijdelijcke goederen ten allen tijden te mogen en te konnen disponeren na sijn
welgevallen. Hoedane donatie voorschr. in alle sijne poincten en conditien voorn. alsoo heeft
geauctoriseert Jan Klumpers jus et uxoris nomine (in naam van echtgenote) als oock Berent Klumpers in
den gerigte presenet sijnde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten
Herman Berents en Tonis Berents. Sonder argelist in oirconde der waerheyd hebbe ick rigter
bovengenoemt dese neffens Jan Leuvelinck hier toe specialijck van hem comparand ende donant versogt
dewijl niet schrijven kan uit sijn naeme en merck loco sigilli, getekent en gezegelt.
Actum op het erve en goed Klumpers den 21 febr. 1721.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij en keurnoten hier
na benoemt gecompareert ende erschenen is Geesken Nijsinck geassisteert met Rief Jan als haeren
verkoren en toegelaeten mombaer in desen, kranck sijnde edog bij seer goeden versande overdenckende
de sterflijkckheit der menschelijcke nature de sekerheit des doots en de onsekere uure van dien, dat niet
gaerne willende sterven voor en al eer sij over haere tijdelijcke goederen mochte hebben gedisponeert.
Soo is het dat sij testatrice haere ziele overgeeft aen Godt Almagtig en sijne barmhartigheit in haar
dodelijck lichaem ter eerlijcker begraeffenis. Ende institueert en nomineert sij testatrice bij titul van
institutie tot haer eenige universele erfgenaem haer lieve neef Egbert Teemker en bij vooraflijvigheit van
de selve haer lieve nigte Jenneken Teemker in haere gantsche nalatenschap soo roerende als onroerende
goederen, geene int groot of klein uitgesondert, actien en crediten, kledingen, silver, gemunt en ongemunt
of wat naeme deselve mochten hebben, voorts legateert sij testatrice aen de armen van Rijssen eene gulden
en tien stuyver en haer outste dagelijckse kledinge na .... Nadat aen testatrice dese haere testamentaire
dispositie bescheidentlijck van woort tot woort was voorgelesen en haer gevraegt sijnde of dit haar
uyterste wille waere, soo heeft sij daer op geantwoort van jae en daer toe ongedwongen gekomen te sijn
willende en begerende dat dese haere uiterste wille en meininge alsoo soude worden nagekomen in alle
sijne clausules, soo niet als een nuncupatyf testament ten minsten als een codicil gifte ter saecke des doots
ofte onder den levendigen ofte soo en als deselve in de cragtigste en bondigste forma rechtens sal konnen
of mogen bestaen. Edog met conditie dat sij testatrice haar levent lanck in eeten, drincken en kleren sal
onderhouden worden van haer erfgenaemen voorschr. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter
voorn. hier aen en over als ceurnoten Lucas Aeftinck en Bartelt Harmsen. Sonder arg of list in oirconde
der waerheit hebbe ik rigter dese neffens haeren verkoren mombaer Reef Jan getekent en gezegelt die sij
testatrice hiertoe specialijck heeft versogt om uit haere naemen tekenen en te zegelen dewijl sij niet
schrijven nog zegelen kan.
Actum op het erve en goed Teemker den 14 meert 1721.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel

Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij richter en hierna
benoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Sweer Jansen en sijn huysvrouw Derckjen
Tioinck, sij Derckjen Tioinck met haar voorn. eheman in desen als haeren verkoren mombaer geassisteert
sijnde. Ende bekenden sij comparanten na ontfanck van den laetsten en den eersten cooppenninck van een
stucke saeyland het Blijck genaemt luyd coopcedule quo relatio van Henrick Wolters in Elsen gecedeert,
getransporteert en overgedragen te hebben, gelijck sij comparanten voorn. alsoo gerigtelijck cederen,
transporteren en overdragen cragt deses het voornoemde stucke saeyland genaemt het Blijck groot
ongeveer drie schepel gesaey sijnde thintbaer gelegen in den Elssener Esch tusschen Sentman en Meyers
land, sijnde vrij en allodiael in de buirschap Elsen gerigts Kedingen gelegen aen Henrick Wolters en sijner
erfgenaemen hun comparanten voorn. daervan ontervende en hem coper voorschr. daer weder om aen
ervende met verdere belofte van hun comparanten van het voorschr. stucke lants ten allen tijden te staen
wachten en waeren voor alle evictie en opspraecke als erfcoops recht is, id in forma amplissima. Daer dit
aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Antony ter Keurst en Willem Morre.
Sonder arg of list in oirconde der waerheyd hebbe ick richter dese neffens pr. Jacob Bloemendal op
speciael versoeck van hun comparanten dewijl niet schrijven konnen nog zegel gebruicken, getekent en
gezegelt.
Actum Rijssen den 19 meert 1721.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij richter ende naer
benoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn de ed. Megtelt van Eibergen weduwe van wijlen
de heer rigter van Diepenheim Bernard Schomaker, geassisteert met de eerwaerde Benjamin van
Eibergen predikant van Diepenheim als haeren verkoren en toegelaeten mombaer in desen. Ende bekende
sij comparante oprecht en deugdelijck schuldig te sijn wegens opgenomene en te dancke ontfangene
penningen ter somma van een duisent car guldens ad 20 stuyvers het stucke, van de heer Henricus Nagel
predicant tot Ibbenbuiren en sijn huysvrouw Clara Meyerinck en haer beyder erfgenaemen welcke somma
voorschr. geemployeert sij tot een betalinge der schulden die haer eheman voorschr. en sij comparante
deugdelijck verschuldigt waeren, welcke somma van penningen sij comparante belooft jaerlyx en alle
jaeren te verrenten met vier gelijkce guldens percent, waervan het eerste jaer rente sal verschenen sijn den
1 april des jaers 1722 en soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse toe, die den eenen den
anderen vrij sal staen een half jaer voor den verschijndag te mogen en te moeten aenkondigen; voor
welcke capitael voorschr. sij comparante voorm. haer persoon en goederen gerigtelijck verbint en in
specie tot een bondig en vast hypotheecq haer eigendoemelijcke erve en goet Meyers genaemt met sijn
ap- en dependentien van dien in de buirschap Stockum gerigts Kedingen gelegen om sig in cas van
onverhoopte misbetalinge soo van capitael als te verlopene interesse daer aen cost en schadeloos te
konnen ofte mogen verhalen; renuncierende sij comparante van alle exceptien die hier eenigsints
internerende sijn en in specie van de exceptie van ongetelden gelde en van het S.C. Vellejani. Daer dit
aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten de heer Jan Benjamin Putman
predikant tot Goor en de ed. Jan Willem Sprakel. In oirconde der waerheit hebbe ick richter voorn. neffens
compranten en voorschr. mombaer getekent en gezegelt den 1 april 1721.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij ende naer
benoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Harmen Spekenbrinck voor hem selfs en de rato
caverende voor sijn absente en lamme huysvrouw Jenneken Spekenbrinck, waer voor mede caveert
Henrick Swierinck voor alle hinder, onvermoedelijcke twist, costen en schaede die hier door mogte komen
te causeren. Ende bekenden sij comparanten naer ontfanck van den laesten en den eersten cooppenninck
van Rijf Jan van de halve kleine ossenweide gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben,
gelijck sij comparanten alsoo gerigtelijck cederen, transporteren en overdragen kragt deses de halve
ossenweide voorn. ongeveer groot twee daghwerck hooylant sijnde vrij en allodiael exempt de heeren
lasten in de buirschap Enter in sijn bekende bepalinge gerigts Kedingen gelegen aen Reif Jan voorschr.

en sijne erfgenaemen, hem comparand en desselfs huysvrouw en sijne erfgenaemen daervan ontervende
ende hem koper Reif Jan voorn. en sijne erfgenaemen daer wederom aenervende, belovende sij
comparanten vorders de voornoemde halve ossenweide ten allen tijden te sullen wachten en waeren voor
alle evictie en opspraecke an naemaninge waervoor sij haere personen en goederen sijn verbindende waer
ter plaetsen de selve gelegen sijn om sig daer aan cost en schadeloos konnen verhalen en alles te doen wat
erfcoops recht is id in forma amplissima, Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over
als ceurnoten Wolbert ten Thije en Gerrit Stockkinckreef. Sonder arg of list in oirconde der waerheit
hebbe ick richter dese neffens comparanten getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 11 may 1721.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij en naer benoemde
ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jan Letinck en Jenneken ten Heckhuys sijn huysvrouw, sij
Jenneken voornoemt met haer voorschr. eheman in desen als mombaer geassisteert sijnde. Ende bekenden
sij comparanten naer ontfanckst van den laetsten en den eersten cooppenninck van Reef Jan aen Henrick
Wolters gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben, gelijck sij comparanten alsoo gerigtelijck
cederen, transporteren en overdragen cragt deses het Sampel genaemt, sijnde een stuckjen hooylant groot
omtrent een en een half dagwerck gelegen tusschen Boesinck en Gorsvelts land in het Elsener Broeck in
sijn bekende bepalinge gerigts Kedingen gelegen, aen Reef Jan en Henrick Wolters respective koperen
voorschr. aen een yder de halfscheit van gem. stuckjen hooylant en aen hun beyder erfgenaemen hun
comparanten voorn. van voorschr. stuckjen land ontervende ende hun koperen voorschr. daer wederom
aen ervende, belovende sij comparanten vorders het voorn. Sampel sijnde vrij en allodiael ten allen tijden
te sullen wachten en waeren voor alle evictie en opspraecke en namaninge, waer voor sij haer personen en
goederen sijn verbindende en alles te doen wat erfcoops recht is, id in forma amplissima. Daer dit aldus
passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Wolbert ten Thije en Gerrit
Stockkinckreef. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick rigter dese alsmede op speciaal
versoeck van hun comparanten dewijl sij niet schrijven konnen nog zegel gebruicken, als alleen haer
merck met haar eigen hand getrocken, getekent en gezegelt.
Actum Scherpenzeel den 11 may 1721.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij en hier na
benoemde ceurnoten personelijck in judicio gecompareert ende erschenen is de ed. Henrick Lindeman
coopman tot Deventer voor sig selfs en als volmagtiger van sijn huysvrouw Maria Clopmans en secretaris
Jordens tutore, luid procuratie voor de Hoog Achtbaere Heeren Burgermeesteren, Schepenen en Raeden
der stad Deventer onder der selver stadszegel en subscriptie van den secretaris Everhard Jordens in dato
den 16 may 1719 debite gepasseert, welcke volmacht in judicio gesien, gelesen en van waerden erkent. En
bekende hij comparant voor hem selfs en sijn huysvrouwe erffelijck verkoft te hebben aen Andreas
Dockhooren een stucke saeylant gelegen in den Marckeler Esch het Brouwer stucke genaemt groot
ongeveer seven schepel gesaey gehoort hebbende onder het erve Hulsbecke, sijnde vrij en allodiael ende
sulx voor een somma van achthondert thien guldens en thien stuyvers van welcke somma cooppenningen
hij comparand bekende ten genoege voldaen en betaelt te wesen; dienvolgens doende hij comparant in den
bondigsten en cragtigste forma regtens gerigtelijck cessie, transport en overdragt van voornoemde stucke
lant sijnde vrij en allodiael in den Marckeler Esch in sijn bekende bepalinge gerigts Kedingen gelegen aen
voorschr. koper en desselfs huisvrouw en haer beyder erfgenaemen, hem comparand van voorn. stucke
land ontervende en hem coper en desselfs erfgenaemen daer wederom aen ervende onder belofte van
waerschap tegens alle evictie en opspraecke soo en als na erfcoops regte behoort id in forma amplissima,
Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Antony ter Keurst en
Willem Morre. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens comparant
getekent en gezegelt.
Actum den 21 may 1721.

Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij ende ceurnoten
hier naer benoemt gecompareert ende erschenen sijn Jan Megelinck en sijn huysvrouw Hilleken
Mensinck, sij Willemken Mensinck met haer voorn. eheman als haerer versogten en toegelaeten momboir
in desen geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten aen sijn Excell de Heere Graef van
Rechteren Heere van Almelo en Vriesenveen en sijn Hooch Geb. erfgenamen oprecht en deugdelijck
schuldig te sijn eene somma van ses hondert car gl en sulx wegens dat hooch gemelte Heere Graef de
voornoemde somma van ses hondert guldens voor hun comparanten hadde betaelt aen de Heer Rigter van
Kedingen tot betalinge der heeren lasten van hun comparanten en onder belofte dat hij heer richter het
overschot van voorschr. summa aen hun comparanten soude restitueren, welcke voorschr. somma sij
comparanten beloven jaerlyx en alle jaeren te verrenten met vier en een half percent waervan het eerste
jaer rente huyden over een jaer sijnde den 24 may 1722 sal verschenen sijn en soo voorts van jaer tot jaer
tot de effectuele aflosse toe, die vrij sal staen ten wedersijden een half jaer voor den verschijndag te
mogen aenkondigen, voor welcke capitaele somma en die te verlopene interesse sij comparanten
verbinden volgents speciael consent en afgegevene appoinctement van de Heeren van de Ridderschap van
de provintie van Overijssel in dato den 23 april 1721 binnen Campen gepasseert quo relatio, het erve en
goet Megelinck met sijn ap- en dependentien van dien in de buirschap Elsen gerigts Kedingen gelegen
mitsgaeders het saetgewas op het land haeren en weede mits het thient heeren recht onverkortet, om sij ten
allen tijden daer aen bij onverhopentlijcke misbetalinge cost en schadeloos te mogen verhalen
renuncierende sij comparanten van alle exceptien hier tegens eenigsints contrarierende sijn en in specie
de exceptie van ongetelde gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als
ceurnoten burgermeester Gerrit van Assen en Gerrit Stockkinckreef. Sonder arg of list in oirconde der
waerheit hebbe ick richter dese neffens oud burgermeester Egbert Harmelinck hiertoe specialijck van hun
comparanten versogt, dewijl sij niet schrijven kunnen nog zegel gebruicken, getekent en gezegelt.
Actum Scherpenzeel den 21 may 1721.
Copia
Edele Mogende Heeren, mijne Heeren de Ridderschap van Overijssel.
Geeft met onderdanige respect te kennen Jan Megelinck toe dat sijn onderhebbende erve een thiens goet
van de Ed. Mog. gelegen in het gerigte en Karspel Rijssen in de buirschap Elsen en gevende aen den
Praestie van Oldenzael een tins van twee en veertig stuyvers jaerlyx. Dat daer van den 14 julius 1711 aen
den toenmaligen Praest Ittersum oock behoorlijcke erfwinninge hebbe gedaen. Ende dat tegenswoordig
door sijn langduirige sieckte en verscheidene ongelucken en specialijck mede ter oorsaecke dat sijn huys
en schoppe sijn omgewaeit sodanig sij verarmet dat onmogelijck langer kan bestaen en dat door sijne
crediten geheel en al staet gemineert te worden.
Dat U Ed Mog hem suppliand compenteert dit mij gelieven te verstaen, dat tot betalinge van sijne crediten
op het voorschr. thiens goet Megelinck ses hondert guldens sal mogen opnemen en daer voor dit den
interesse van dien het selve voor den dagelijxen rigter specialijck hypothequeren en verbinden. Dit
doende.
In margine kont geappelleert en den suppliant word hiermede het versogte consent en octroy verleent en
geaccordeert dat tot betalinge van desselfs crediteren op het thins goet Megelinck ses hondert guldens sal
mogen opnemen en daer voor met den interesse van dien hetselve voor den dagelijxen rigter specialijck
hypothequeren en verbinden den thiens heeren regtgaden yder sijn regt onverkortet te Campen den 23
april 1721.
Ter ordonnantie van de Heeren van de Ridderschap van Overijssel, onderstont W.B. Brinck griffier.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij ende naer
benoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Henrickjen Kevelham geassisteert met dr. Henrick
Jan Meiling als haeren verkoren momboir in desen en haer soon Willem Kevelham. Ende bekenden sij

comparanten wegens agsterstedige pagten oprecht en deugdelijck schuldig te sijn ene suivere somma van
425 car gl ad 20 st het stuck aen Mevrouw Margareta Elisabeth Ripperda douariere van wijlen de Hoog
Wel Geb Gestr Heere Unico Ripperda Heer van Weldam, Olijdam en Oosterwijkwaert Drost des lants
Twente etc en aen haer Hoog Wel Geb erfgenaemen; voor welcke capitale somma voorschr. sij
comparanten verbinden haer eigen doemelijcke stucke bouwlant den Hendriks camp genaemt in sijn
bekende bepalinge tusschen Hercktens lant aen den Onderdijck teindens aen Visschers camp aen het velt
in het Caspel van Goor gerigts Kedingen gelegen, om sig daer aen bij onverhopentlijcke misbetalinge cost
en schadeloos te konnen verhalen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als
ceurnoten Berent Siemerinck en Gerrit Stockkinckreef. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe
ick richter dese neffens docter Henr. Jan Meiling hier toe specialijck van hun comparanten versogt, dewijl
sij niet schrijven kan nog zegel gebruickt, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Weldam den 1 july 1721.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij en naer benoemde
ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Henrick ten Bosch en Aeltjen Helmigh sijn huysvrouw, sij
Aeltjen voorschr. met haer voorn. eheman als haeren verkoren mombaer in desen geassisteert sijnde. Ende
bekenden sij comparanten naer ontfanck van den laesten en den eersten cooppenninck gecedeert,
getransporteert en overgedragen te hebben, gelijck sij comparanten alsoo gerigtelijck cederen,
transporteren en overdragen cragt deses aen Herman Breuckinck en sijnen erfgenamen haer
eigendoemelijcke halfscheit van het Bolincks slag genaemt sijnde vrij en allodiael in sijn bekende
bepalinge in de buirschap Marckel gerigts Kedingen gelegen, hun comparanten voorschr. eeuwig daervan
ontervende en hem coper voorschr. en desselfs erfgenaemen daer wederom erffelijck aen ervende met
verdere belope van hun comparanten voorschr. hetselve slag voornoemt ten allen tijden te sullen wachten
ende waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is id in forma amplissima. Daer dit aldus
passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten meester Arent Smit en Jan Klumpers.
Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens comparanten getekent en haer
merck getrocken loco sigillus, dewijl geen zegel gebruiken, gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 4 july 1721.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij rigter en hier na
benoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is de hr adv. Augustinus Besier luid procuratie van de
ed. Henrick Lindeman en Maria Klopmans eheluiden marito tutore voor een Wel Ed Hoog Achtb
Magistraet der stad Deventer gepasseert den 20 may 1721, deselve gesien in judicio gelesen en van
waerden erkent, soo doet hij comparant naer ontfanck van den laesten en den eersten cooppenninck van
het huys te Keppels, hoven en weiden, soo en als de ed Henrick Lindeman van de smit tot Marckel
(Albert Jorissen) heeft gekoft gehad in gevolge coopcedule a dato den 18 nov 1721 met recht en
geregtigheit, raet en onver... dat daer van gerigtelijcke cessie en transport en overdracht aen de hr
Christoffer Meyling en vrouw Maria Elisabeth van Plettenburg eheluyden en haer beyder erfgenamen
hem hr comparant daervan ontervende ende hem hr coper voorn daer wederom aenervende, belovende hij
hr comparant vorders hetselve goet na den lantr. van Overijssel te sullen wachten ende waeren voor alle
evictie en opspraecke. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten mr
Gerrit van Ommen en Wolbert ten Thije. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese
neffens de hr comparanten getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 23 augusty 1721. (Nb Christoffer Meyling is een verschrijving;
moet zijn Christoffer Hoppenberg).
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij rigter en naer
benoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is de ed Henrick Schrunder burgermr van Diepenheim

in qualiteit als volmagtiger van de Hoog Wel Geb Heer Henr. Otto van Delwig Heere tot Nijenburg etc
ende desselfs eheliefste Anna Maria van Hoevel kragt volmacht voor een Wel Ed Hoogh Achtb
Magistraet der stad Deventer gepasseert in dato den 30 july 1721; deselve gesien, gelesen en van waerden
erkent. Ende bekende hij comparant na ontfang van den laesten en den eersten cooppenninck van de Wel
Ed Wilhelmina Bloemendals weduwe van der Sluys van het goed Westervlier met alle onderhorige
erven, catersteden, hoge en lage landerijen, holt gewassen, ap- en dependentien, regten en geregtigheden
van dien, niets in het groote of het kleine uitgesondert. Soo en in diervoegen als het selve door de Heer en
Vrouw constituenten en beschreven op den 19 9br deses jaers 1719 aen de voorschr. weduwe van de Sluis
verkoft is, gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben voorschr. goederen; gelijck hij comparant
alsoo gerigtelijck cedeert, transporteert en overdraegt kragt deses het voorschr. goed Westervlier met die
daer onderhoorige erven, catersteden, hoge en lage landerijen etc, ap- en dependentien van dien,
regten en geregtigheden, niets in het groote of kleine uitgesondert voor soo verre als deselve allodiael
sijn en in desen ed. gerigte van Kedingen gelegen aen den ed. Wilhelmina Bloemendal weduwe van der
Sluis en haere erfgenaemen, hem comparant daer van ontervende ende haer copersche voorschr. en haere
erfgenaemen daer wederom aenervende; belovende hij comparant alle dese goederen te sullen wachten en
waeren, soo en als na erfcoops regt en het lantr. van Overijssel gebruickelijck is. Daer dit aldus passeerde
waeren met mij richter aen en over als ceurnoten Lambert Jan van Leeuwen en Wolbert ten Thije. Sonder
arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter neffens comparanten dese getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 18 aug. 1721.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij richter en naer
benoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is Jan Megelinck de rato cavenerende voor sijn
absente en siecke huysvrouw. Ende bekende hij comparand oprecht en deugdelijck schuldig te sijn aen
Jan Meyers en sijn huysvrouw Henrickjen en sijner erfgenaemen een suivere somma van eenhondert en
vijftig car guldens ad 20 st het stuck, waer voor hij comparand sijn persoon en goederen verbint en in
specie het Modder slag liggende langs Leuinck lant hem Megelinck vrij en onbekommert toekomende in
de buirschap Elsen gerigts Kedingen gelegen om daer uit dagelyx en alle jaeren te mogen turf steeken en
doen steeken tot soo lange toe dat gem. capitael aen hem Jan Meyer de oude of sijne erfgenaemen sal sijn
voldaen en betaelt, sullende na voldoeninge des voorschr. capitael het selve hypotheecq wederom ten
profijte van Jan Megelinck of sijne erfgenaemen vervallen, voorts soo Jan Meyer onvermoedelijck uit
gemelte hypotheecq sijn betaelinge van gem. capitael niet mogte konnen erlangen, soo belooft hij Jan
Megelinck voorschr. het restant ten genoegen te sullen voldoen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij
richter hier aen en over als ceurnoten dr J.H. Meilinck en Wessel Broeker. S.A.L. (sonder arg of list) in
oirconde der waerheit hebbe ik richter dese neffens Jan Megelinck die sijn merck in plaetse van sijn name
en zegel getrocken heeft dewijl niet schrijven kan nog zegel gebruickt, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 3 novemb. 1721.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij en naer benoemde
ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Plas Jan, kranck sijnde dog bij seer goeden verstande, en sijn
huysvrouw Jenneken Plasman gesont van lichaem en meede bij seer goeden verstande geassisteert met
Willem Megelinck als haeren verkoren en togelaeten momboir in desen overdenckende sij eheluyden de
sterflijckheit der menschelijcke nature, de sekerheit des doots en onsekere uire van dien, dat niet gaerne
willende hooren voor en aleer sijner haere tijdelijcke goederen mogten hebben gedisponeert, soo is het dat
sij testator en voorschr. haere ziele overgegeven aen Godt Almagtig en sijne bermhertigheit en haere dode
lichaemen ter eerlijcker begraffenis. Ende nomineerden ende institueerden sij testatoren voorschr. tot
haere erfgenamen haere vijf kinderen met naemen Hendrickjen Plasman, Harmken Plasman, Gerrit
Plasman, Jan Plasman en Eefsche Plasman in alle haere mobile en inmobile goederen om de selve in
egale ende gelijcke portien te deelen, met dien verstande nogtans dat sij testatoren voorn. uit bijsondere
redenen en motiven en dat onse soon Jan Plasman ons testatoren in eeten, drincken, linnen en wullen in

onsen hogen ouderdom sal onderhouden en omdat mede onse dogter Eefsche geen uitsettinge en geen
verdient loon heeft gekregen, voorts legateren en geven vooruit aen voorschr. onse soon Jan Plasman de
Roesinck stuckjes genaemt den kleinen Braembelt sijnde een half mudde gesaey en aen haer dogter
Eefsche Plasman veertig car gldens, een koe en een swart kleet, het welcke vooraf uit de gereitsche
goederen sal betaelt worden, indien het mogte gebeuren dat sij Eefsche niet te trouwen en sonder kinderen
quame te sterven soo sal gen. veertig gl, koe en kleet devolveren op onse soon Jan Plasman voorschr. en
bij aflijvigheit op sijn huysvrouw Johanna Plasman, vervolgens legateerden, geven en maeckten sij
testatoren voorschr. als malkanderen of de eerst stervende aen de langstlevende (sulx doende kragt deses)
de tugt en het vrugtgebruick van des eerst overledens gehele nalatenschap niets uitgesondert, geduirende
sijn of haer leven lang. hoe danige dispositien testator en haer testatrice onderscheidentlijck voorgelesen
en gevraegt sijnde of sij testatoren tot de selve onbedwongen met voorbedagten rijpen beraede gekomen
sijn, soo hebben sij verklaerd van jae en begeert dat dese haere verdelinge dispositie in allen doen effect
moge sorteren als een bondig .... testament ofte codicil gifte ter saecke des doots ofte soo als deselve best
na rechten kan bestaen. Sonder arg of list in waerheits kennisse hebbe ick richter voorn. dese neffens
Willem Megelinck die hiertoe in den gerigte specialijck versogt sijnde van hun dewijl sij niet schrijven
konnen nog zegel gebruicken, eigenhandig getekent en gezegelt en waeren hier aen en over als ceurnoten
Jan Alberts en Henrick Roelofs Mollencolck.
Aldus geschiet op den huyse Scherpenzeel den 1 novemb. 1721.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij en hier na
benoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is de Hoog Wel Geb Heer Joan Heidentrijck van
Coeverden de Heere van het Wegdam. Ende bekende oprecht en deugdelijck schuldig te sijn aen de Hr
Joan Ribbius wijncoper tot Deventer een suivere somma van vierhondert en twee en vijftig caroly
guldens, segge 452 guldens, welcke somma voorschr. hij Heere comparant belooft jaerlyx te verrenten
tegens drie en een halve gulden percento en wanneer de interesse niet precys betaelt wort binnen de acht
weeken na den verschijndag, soo sal gemelte capitael met vier percento verinteresset worden, waervan het
eerste jaer renthe sal verschenen sijn den 6 jan. 1723 en soo voorts van jaer tot jaer tot de tijd van aflosse
toe, die den eenen den anderen een vierendeel jaers voor den verschijndag sal mogen en moeten
aenkondigen voor welcke capitael en interesse hij Heere comparant heeft verbonden het erve Mensinck
sijnde vrij en allodiael in de buirschap Elsen gerigts Kedingen gelegen in sijn bekende bepalinge gelegen.
En sal de interesse uit de paghten van gemelte erve en goed betaelt worden ten fine om rentheffer sig daer
aen bij onverhopentlijcke misbetalinge soo aen capitael als interesse cost en schadeloos te kunnen
verhalen, renuncierende hij Hr comparant van alle privilegien de Ridderschap van Overijssel empererende
alsmede van alle exceptien desen eenigsints contrarierende sonder arg of list. Daer dit aldus passeerde
waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten doctor Henrick Jan Meilinck en Gerrit Leusinck. In
oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens de Heere comparant voornoemt getekent en gezegelt.
Actum Scherpenzeel den 6 january 1722.
Alsoo mij gebleken is door de eigenhand geschreven van Jan Ribbius den 25 febr. 1726 en daer bij versogt
heeft dat dese voorschr. hypetheecq moge geroyeert worden, dewijl sijn Ed daervan betaelt en voldaen is,
soo is dese voor mij richter geroyeert den 9 april 1728. Ass. Fockinck richter.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij ende na benoemde
ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Henrick Nieuwenamptsen en Eefsche Kloots sijn
huysvrouw, sij Eefsche Kloots met haer voorn. eheman als momboir in desen gassisteert sijnde, te kennen
gevende hoe dat sij comparanten op huyden bij forma van donatie uit de hand inter vivos (gift onder de
levenden) ofte soo en als de selve in de beste en cragtigste forma regtens sal konnen of mogen bestaen aen
Arent Sligtman als bruidegom en Geertjen Nieuwenamptsen als bruid gerigtelijck gegeven het halve
stucke van Leuinck sijnde een half mudde gesaey soo en als het selve in sijn bekende bepalinge in de
buirschap Marckel gerigts Kedingen is gelegen, houdende mede de houwelyxe voorwaerden in dato den

25 febr. 1722 opgerigt in vollen waerden met verder conditie dat sij comparanten het vrugtgebruick of
pagt van gem. lant sullen trecken. Ende dat sulx oock als boven geacht op heden den 26 febr. deses jaers
1722 van de donateuren voorm. is geaccepteert geworden, soo doen sij comparanten voorschr. met
assistentie als vooren van het voorschr. land aen voornoemde Arent Sligtman en Geertien
Nieuwenamptsen hier mede cessie ende volkomen overdracht haer comparanten voorschr. daer van
ontervende en haer donateuren voorn. daer wederom aenervende ende den eigendom overgevende,
hebbende sij comparanten de wijl sij niet schrijven konnen, nog zegel gebruicken dese neffens mij richter
haer eigen merck eigenhandig getrocken met haer naeme en zegel, getekent en gezegelt. S.A.L in
waerheits oirconde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als keurnoten
Lambert Jan van Leeuwen en Gerrit Leusinck. Scherpenzeel den 26 febr. 1722.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij ende nae
benoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Willem Sligtman en sijn huysvrouw Grietjen
Nieuwenamptsen, sij Grietien Nieuwenamptsen met haer voorm. eheman in desen als haeren verkoren
momboir geassisteert sijnde, te kennen gevende hoe dat sij comparanten op huyden bij forme van donatie
uit de hand inter vivos ofte soo en als de selve de beste en cragtigste forma regtens sal konnen of mogen
bestaen aen Arent Sligtman als bruidegom en Geertien Nieuwenamptsen als bruid gerigtelijck gegeven
het Klootsbroeck sijnde een stuck hooylant soo en als het selve in sijn bekende bepalinge onder de
buirschap Marckel gerights Kedingen gelegen, nogtans houdende mede de houwelijxe voorwaerden in
dato den 25 febr. 1722 opgericht in sijn volle waerden, met verdere conditie nogtans dat sij comparanten
alleen het vrugt gebruick van gem. land haer leven lanck aen haer behouden. Ende dat sulx als boven
gemelt op huyden den 28 febr. deses jaers van de donateuren is geaccepteert geworden, soo doen sij
comparanten met assistentie als vooren van het voorschr. hooylant aen voorschr. Arent Sligtman en
Geertien Nieuwenamptsen hier mede cessie ende volkomen overdracht haer comparanten voorschr. daer
van ontervende en de haer donateuren voornoemt daer wederom aen ervende ende den eigendom
overgevende, hebbende sij comparanten dewijl sij niet schrijven kunnen nog zegel geberuicken dese
neffens mij richter haer merck eigenhandig getrocken. Loco haer naeme en zegel getekent en gezegelt.
Sonder arg of list. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Lambert
Jan van Leeuwen en Gerrit Leusinck. Actum Scherpenzeel den 26 febr. 1722.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij en hier na
benoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jacobus Varenhorst en sijn huysvrouw Aeltjen
Jansen (Helmigh) met haer eheman als haeren verkoren en versogten mombaer in desen geassisteert
sijnde met Gerrit Oostendorp en Arent Arentsen Smit beyde als mombaren, de eerste als vader en
stijfmoeder en de twee laeste als mombaren over Willemken en Harmen Hendrick Varenhorst. En
hebben sij comparanten bewesen van haar moeder sal. goet Aeltjen Oostendorp genaemt, een yder hondert
car guldens, twee twilbuiren bedden van haar moeder sal. met sijne toebehooren, de jonge sal een goet en
eerlijck ambacht geleert worden sonder kortinge. En sullen de kinderen in dagelijckse kleren, in eeten en
drincken tot dat sij bequam sijn om te dienen, onderhouden en sullen de voorschr. penningen niet eerder
uitgekeert worden van de vader of moeder als de kinderen komen te trouwen of 25 jaer oud sullen sijn.
Ende bekennen sij comparanten alle voorschr. onmundigen met hanttastinge in plaetse van eede genoeg te
hebben gedaen en beloven gen. onmundigen wel op te voeden en haer goet wel te administreren als een
vader en goede mombaeren betaamt, in cas dat de kinders in het huys koomen te sterven, soo sal de
nalatenschap op de vader devolveren en versterven en wanneer sij buiten het huys sijn en haar cost kunnen
winnen te sterven komende, soo sal de nalatenschap van het ene kint op het ander versterven; voor welcke
capitale somma voorschr. sij comparanten verbinden haer huys, hoff en alle landerijen geene uitgesondert
in de buirschap Marckel gerigts Kedingen in haere bekende bepalinge gelegen. En voorts verbinden sij
comparanten aen meester Arent Smit en Harmen ten Bosch als borgen voor sijne agterstedige heeren
middelen van verpondinge en contributie en van stedegelt alle haeren inboedel des huyses als de voesel

ketel, haren en vhee etc, gene in het groot ofte klein uitgesondert, als mede alle voorschr. vaste goederen
in cas dat uit de mobile goederen de betalinge der heeren middelen niet konde koomen. Daer dit aldus
passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Willem Sligtman en Gerrit Leusinck.
Sonder arg of list in oirconde der waerheyd hebbe ick richter dese neffens Jacob Varenhorst, Aeltjen
Jansen, Gerrit Oostendorp en Arent Arentsen als mombaren, ondertekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 26 meert 1722.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij en hier na
benoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn de Hoog Wel Geb Heere Joan Adolph van Harde
Heere van Willinckhege, Hulshoff, Nagtecule, etc, als in houwelijck hebbende de Hoogh Geb vrouw
Anna Catharina van Keppel van Odinck, sij vrouw comparantinne met hoog gemelte Heere van Harde
als haeren wettigen mombar Heer geadsisteert sijnde. Ende bekenden in een steedigen ende vasten erfcoop
verkoft te hebben, gelijck verkopen mits desen, an de Diaconie van Haxbergen den halven allodiaelen
thynde uit de kercken ende pastorien landerien van Markelo gaende, soo ende diervoegen als de
vrouw comparantinne die selve van de Hoog Wel Geb vrouw Agnis Maria van Keppel met adsistentie van
haer gemaal de Heer Henrick Gerrit van Laer in julio 1715 ende waervan den 20 augusty 1716 overdragt
gepasseert is, gekoft heeft, bekennende de Heere ende vrouw comparanten dieswegen van den laesten en
den eersten penninck voldaen te wesen, sij comparanten dienvolgens daervan ontervende ende de kopers
daer wederom aen ervende, doende daer van ten profijte van de coperen hier mede cessie, transport en
overdracht. Daer dit aldus geschiede waeren hier aen en over als ceurnoten den lantschrijver Hulsken en
Peter Keimeulen. Des ten waeren oirconde ende om te strecken na behooren is dese van de Heer en vrouw
comparanten neffens mij richter gezegelt ende gesubsenbeert.
Actum Goor den 15 may 1722.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij en hier na
benoemde ceurnoten in eigener personen erschenen sijn Berent Swierinck mr kuiper tot Swol als
volmagt. van Jan Barent Swierinck luid procuratie van een Wel Ed Groot Achtbare Magistraet der stadt
Amsterdam gepasseert in dato den 19 may 1722 mitsgaeders Berent Swierinck meester kuiper tot Swol als
volm. van Elisabeth Boreas wed. van wijlen Berent Swierinck, voorts Herman Barneveld voor hem
selfs en als man en momboir van sijn vrouw Henderina Swierinck luid procuratie van een Wel Ed Hoog
Achtb Magistraet der stad Hattum gepasseert den 21 may 1722. Beide volmagten alhier in judicio vertoont
en van waerden erkent, mitsgaeders Hendrick Swierinck voor hem selfs. En bekenden sij comparanten in
voor verhaeld qualiteit in een stedigen, vasten en onwederroepelijcken erfcoop verkoft te hebben het vrije
allodiaele erve en goed Exo genaemt in den Carspel van Rijssen boerschap Enter gelegen met alle sijn
recht en geregtigheit, raet en onraet, soo en als voorschr. vrouw Elisabeth Boreas weduwe van wijlen
Berent Swierinck hetselve heeft aengekoft en beseten aen de ed. Jan Schimmelpenninck coopman tot
Almelo en desselfs erfgenaemen voor een somma van penningen daer de verkoperen en coper voor den
laesten met den eersten deden bedancken, doende derhalven voorschr. comparanten in haer qualiteit van
dit voorschr. erve en goed Exo mits desen volkomen transport, cessie en overdracht en transporteren,
cederen en opdragende aen hem coper het selve goet en erve Exo cragt deses haer verkoperen daer van
ontervende en de coper daer aen ervende met hand en mont daer van vertijende onder renunciatie van alle
en segelijcke exceptie regtens desen eenigsints contrarierende en wel in specie de exceptie van ongetelden
gelde etc.; belovende sij comparanten dat erve en goed voorm. ten allen tijden te staen wachten en waeren
voor alle evictie en opspraecke gelijck sulx na landr. van dese provincie van Overijssel behoort, sonder
arg of list. Daer dit geschiede waeren met mij richter voorn. aen en over als ceurnoten burg. Gerrit van
Assen en pr. Jacob Bloemendal. In waerheits oirconde hebbe ick richter desen benevens die transportanten
eigenhandig getekent en gezegelt.
Actum Scherpenzeel den 23 may 1722.

Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij en hier na
benoemde ceurnoten gecompareert end erschenen is Albert Jorrisen, kranck sijnde edog bij seer goeden
verstande, willende ende begeerende voor en al eer hij quame te sterven over sijne tijdelijcke goederen
disponeren hem van Godt de Heere genadelijck verleent ende bevelende sijn stoffelijcke lichaem ter
eerlijcker begraeffenis en sijn ziele aen Godt Almagtig. Bevelende voor eerst revoceert, cesseert en
cancelleert en vernietigt hij testator alle sijne voorige testamentaire dispositien en institueert en nimineert
tot sijne eenige en universele erfgenaem sijn lieve neef Arent Smid in alle sijne roerende en onroerende
goederen, actien en crediten, silver gemunt en ongemunt, geen in het groot of klein uitgesondert en bij
aflijvigheit van sijn huysvrouw Henrickjen te Riet of derselver kinderen in haer ouders plaets en sulx in
egale portien; voorts legateert hij testator voorn. aen sijn lieve neven en nigten met naemen Elsken Bae 40
guldens, aen de kinderen gesamentlijck van Aeltjen te Riet 40 gl, aen Jan Arentsen 40 gl, aen Jurrien
Arentsen 40 gl en aen Gradus Gorkinck 40 gl en aen de armen van Marckel 15 gl, die meester Arent
Smit onder de selve sal verdelen. Naer dat hem testator dese sijne testamentaire dispositie van woort tot
woort duitlijck was voorgelesen en hergevraegt of hij niet onbedwongen sonder inductie van ymand tot
dese sijne testamentaire uiterste wille waere gekomen, soo heeft hij daer op verklaert daer toe
ongedwongen en sonder inductie van ymand gekomen te sijn, willende ende begerende dat dese sijne
testamentaire dispositie of uiterste wille naer sijnen dode in alle sijne poincten alsoo worden nagekomen,
soo niet als een formeel nuncupatyf testament, ten minsten als een codicil gifte ter saecke des doots ofte
onder den levendigen ofte soo en als deselve in den cragtigste en bondigste forma regtens sal konnen of
mogen bestaen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten doctor
Antony Menger en Willem Sligtman, sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese
neffens testateur getekent en gezegelt en dewijl testateur geen zegel gebruickt heeft hij specialijck daer toe
versogt doctor Antony Menger om met sijne naeme hetselve te zegelen.
Actum op het erve en goet Leuinck den 28 may 1722.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de provincie van Overijssel
Rigter van Kedingen, doe cond ende certificere voor de oprechte waerheyt dat voor mij en naer benoemde
keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Andries Dockhoorn en sijn huysvrouw Johanna Honhoff,
sij Johanna Honhoff met haer voorn. eheman in desen als mombaer geassisteert sijnde. Ende bekenden sij
comparanten oprecht en deugdelijck wegens opgenomene en te dancke ontfangene penningen schuldig te
sijn een suivere somma van sevenhondert en vijftigh car guldens ad 20 st het stuck aen Albert Ekels (uit
Holten) en sijner erfgenaemen, welcke somma voorschreven sij comparanten beloven jaerlyx en alle
jaeren te verrenten met vier gelijcke guldens percent, waervan het eerste jaer rente sal verschenen sijn den
28 may 1723 en soo voorts van jaer tot jaer tot de effective aflosse toe, die ten wedersijden sal vrijstaen
een half jaer voor den verschijndag te mogen doen, op welcke vervaldag voorschr. bovengem. capitael
met de verlopen interesse van dien in goeden gangbaeren gelde sal worden gerestitueert, voor welcke
capitaele somma van 750 car guldens voorn. met de verlopene interessse sij comparanten verbinden haer
eigendoemelijcke vrije en allodiaele stucken lants, het eene het Brouwers stucke genaemt groot omtrent
twee mudde gesay en het andere stucke de Ribbe genaemt omtrent drie schepel gesaey, beyde in den
Marckeler Esch in sijn bekende bepalinge gerigts Kedingen gelegen, om sig daer aen bij onverhoopte
misbetalinge cost en schaedeloos te konnen verhalen, renuncierende sij comparanten voorts van alle
exceptien hier tegens eenigsints contrarierende en wel in specie van de exceptie van ongetelden gelde. En
word mede bedongen dat de rentgevers vrij sullen staen boven gemelte capitael met vijftig of meer
guldens, tellekens te mogen aflossen of verminderen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier
aen en over als ceurnoten Wolbert ten Thije en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheit
hebbe ick richter dese neffens comparanten getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 15 aug. 1722.
Aan de zijlijn staat geschreven: Actum Goer den 25 septemb. 1750 Harmannus Dokhoorn mij hebbende
vertoond de originele versettinge op den 10 mey 1743 door Jenneken Eikels gecontenteert ende
dienvolgens versogt dat sij mogte worden ten protocolle geroyeert welke geschiede met dese, quod

attestor Joan Jalink verw. richter.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij Richter en
ceurnoten hierna benoemt gecompareert ende erschenen is Anna Plasmans geassisteert met de Eerwaerde
Heer Samuel Sertorius Predicant tot Marckel als haeren verkozen en toegelaeten mombaer in desen,
kranck te bedde liggende, edog bij seer goeden verstande, overdenkende de sterflijckheit der
menschelijcke natuire, de sekerheit des doots, ende onsekere tijde van dien, dat niet gaerne willende
sterven voor en aleer sij testatrice over haere tijdelijcke goederen haar van Godt de Heere genadelijck
verleent, mogte hebben gedisponeert soo is 't, dat sij testatrice haar ziele overgeeft aen Godt Almagtig, en
sijn barmhartigheit en haer dode lichaem ter eerlijcker begraffenis.
Ende institueert en nomineert sij testatrice voorm. bij titul van institutie tot haer eenige en universele
erfgenaem haer lieve eheman Harmen Kloppert (Vedders) in alle haere na te latene goederen soo
roerende als onroerende goederen, actien en crediten en gene in 't groot offte klein uitgesondert off wat
naeme het selve mogte hebben.
Voorts legateert sij testatrice aen de Diaconie van Marckel drie guldens, nadat haer testatrice voorm. dese
haere nuncupative testamentien dispositie bescheidentlijck vertoont tot voorm. was voorgelesen en haer
gevraegt of dit haer uiterste wille waare, en heeft sij daerop geantwoort van ja en daertoe vrijwillig en
ongedwongen gekomen te sijn bekende ende begerende, dat deese haere uiterste wille en meninge als er
soude worden nagekomen, soo niet als een formeel nuncupat testament, ten eersten als een codicil gifte ter
saeke des doots, ofte onder des levendigen, ofte soo als deselve ende cragtigste en bondigste forma regt en
sal kunnen of mogen bestaen.
Daer dit aldus passeerde waeren met mij Richter hier en als ceurnoten Berent Wevers en Lambert Jan van
Leeuwen. Sonder arg of list in oirconde hebbe ik Richter dese neffens de Eerwaerde Heer Samuel
Sertorius als momboir in desen hiertoe specialijck van haer testatrice versogt, dese sij niet schrijven kan,
nog zegel gebruickt om dese met haere naeme te tekenen en bezegelen, getekent en gezegelt. Actum den
18 august 1722.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Willem Mensinck en sijn huysvrouw
Maria Vrijlinck, sij Maria Vrijlinck met haer eheman voorn. als haeren verkoren en toegelaeten
mombaer in desen geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten wegens opgenomene en te dancke
ontfangene penningen oprecht en deugdelijck schuldig te wesen een suivere somma van tweehondert car
gl ad 20 st het stuck aen Henrick Roelvinck en sijn huysvrouw Harmtjen Hoevinck en haer beyder
erfgenamen, welcke somma voorschr. sij comparanten beloven jaerlyx te verrenten met viergelijcke
guldens van het hondert, waer van het eerste jaer rente sal verschenen sijn den 21 augusty 1723 en soo
voorts van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse toe, die een half jaer daervoor den verschijnsdagh sal vrij
staen ter wedersijden te mogen en te moeten doen. Voor welcke capitale somma van tweehondert car
guldens voorschr. sij comparanten verbinden haer eigendoemelijcke vrije en allodiaele stuckjen bouwlant
den ...belt genaemt groot een half mudde gesaey en een stuckjen gaerden lant gelegen aen Schottincks
gaerden en nog een stuckjen hooylant de Koste genaemt sijnde groot drie schoofs dages alle in sijn
bekende bepalingen in de boerschap Stockum gerigts Kedingen gelegen en sig daer aen bij onverhoopte
misbetalinge, soo van capitael als interesse cessie en schadeloos te konnen verhaelen, voorts
renuncierende sij comparanten van alle exceptien soo eenigsints soude konnen erdagt worden en wel in
specie van de exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en
over als ceurnoten de ed. Harmen Hoeberinck en Lambert Jan van Leeuwen. Sonder arg of list in oirconde
der waerheit hebbe ick richter voorn. dese neffens comparanten getekent en gezegelt en dewijl
comparanten geen zegel gebruicken hebben sij haer merck eigenhandig getrocken in plaets van een zegel.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 21 aug. 1722.

Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Luicas Huysken en sijn huysvrouw
Jenneken Ooms geassisteert met de ed doctor Henrick Jan Meiling als haere verkoren en toegelaeten
mombaer in desen, beide kranck te bedde liggende edog bij seer goeden verstande, overdenckende de
sterflijckheit der menschelijcke natuire, de sekerheit des doots en de onsekere uire van dien, dat sij
testatoren niet gaerne willende sterven, waer en al eer sij over haer tijdelijcke goederen haer van Godt de
Heere genadelijck verleent mogten hebben gedisponeert, soo is het dat sij testatoren haere zielen
overgeven aen God Almagtig en haer doode lichaemen ter eerlijcker begraffenis. Ende nomineerden en
institueerden sij testatoren voorn. tot haer eenige ende universele erfgenaem Derck Huyskes in alle haere
roerende en onroerende goederen, geen in het groot ofte klein uitgesondert; vervolgens legateerden gaven
en maeckten sij testateur en sij testatrice aen malkanderen of de eerst stervende aen de langstlevende, (sulx
doende cragt deses) de tugt en vrugtgebruick van des eerst overledens gehele nalatenschap, niets
uitgesondert, geduirende sijn of haer leven lang en legateren voorts aen Gerrit Huyskes 25 gl en de
armen van Elsen 6 guldens. Hoedanige dispositie hem testator en haer testatrice voorn.
onderscheidentlijck was voorgelesen en gevraegt sijnde of sij tot deselve onbedwongen met voorbedagten
rijpen beraede gekomen sijn, soo hebben sij verklaerd van jae en begeert dat de op haere onderlinge
dispositie en allen deel effect moge sorteren als een bondig testament ofte codicil gifte ter saecke des
doots ofte soo als die best na rechten kan bestaen. Sonder arg of list in waerheits kennisse hebbe ick rigter
voorn. dese neffens dr Henrick Jan Meiling voorn., die sulx gedaen heeft uit naeme van hem testateur en
haer testarice daertoe in den gerigte versogt sijnde, vermits sij niet schrijven nog zegelen konden,
eigenhandig getekent en gezegelt. En waeren hier aen en over als ceurnoten Jan Boesinck en Arent
Lentfort.
Aldus geschiet op het erve en goed Huyskes den 16 sept. 1722.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen Egbert Snellinck, kranck te bedde leggende
edog bij seer goeden verstande en overdenckende de sterflijkcheit der menschelijcke nature, de sekerheit
des doots en de onsekere uire vandien, dat niet gaerne willende sterven voor al en eer hij testateur voorn.
over sijne tijdelijcke goederen hem van Godt de Heere genadelijck verleent mogte hebben gedisponeert,
soo is het dat hij testator voorschr. sijn ziele overgeeft aen Godt Almagtig en sijn barmhartigheit en sijn
dode lichaem ter eerlijcker begraffenis. Ende institueert hij testator voorn. bij titul van restitutie tot sijn
eenigen en de universele erfgenaem sijn lieve broeder Wolter Snellinck in alle sijne roerende en
onroerende goederen, actien en crediten, linnen en wullen, silver gemunt en ongemunt, geen in het groot
ofte klein uitgesondert en bij vooraflijvigheit van de selve sijne ses kinderen en nog komende met naemen
Aeltjen, Henrick, Swier, Willem, Gerrit en Marritien Snellinck in haer vaders plaets en sulx alle in
egale en gelijcke portien; voorts legateert hij testator aen sijn broer Jan Snellinck ses gl en aen Jan de
Jongste ses gl, aen sijn suster Aeltjen Snellinck ses gl, aen Stijntien Snellinck ses gl, aen Aeltien
Effinck sijn susters kint twee en twintig guldens die onder sijn vader Jan Leuinck berustende sijn en aen
de diaconie van Marckel vijf en twintig guldens. Nadat hem testator dese sijne nuncupative testamentaire
dispositie bescheidentlijck van woort tot woort was voorgelesen en hem gevraegt sijnde of dit sijn uiterste
waere, soo heeft hij daerop geantwoort van ja daertoe vrijwillig en ongedwongen gekomen te sijn,
willende ende begerende dat dese sijne uiterste wille en meininge alsoo soude worden naergekomen, soo
niet als een formeel nuncupatyf testament ten minsten als een codicil gifte ter saecke des doots ofte onder
den levendigen ofte soo en als deselve in de bondigste en cragtigste forma regtens sal konnen bestaen.
Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten mr Gerrit van Ommen en
Jan Hoevinck. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick rigter dese neffens den testator die sijn
merck getrocken heeft in plaets van sijn naem en zegel dewijl hij niet schrijven kan en geen zegel
gebruickt, getekent en gezegelt.
Actum op het erve en goed Snellinck den 10 octob. 1722.

Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen Willem Volckerinck staende en gaende en
sijnde bij seer goeden verstande, overdenckende de sterflijckheit der menschelijcke natuire, de sekerheit
des doots en den onsekere uire van dien en dat niet gaerne willende sterven voor en al eer hij testator
voornt. over sijne tijdelijcke hem van Godt de Heere genadelijck verleent, mogte hebben gedisponeert, soo
is het dat hij testator voorschr. sijn ziele overgeeft aen Godt Almagtig en sijn barmhartigheit om sijn dode
lichaem ter eerlijcker begraffenis. Ende institueert hij testator voornt. bij titul van institutie tot sijn eenige
ende universele erfgenaem sijn lieve neef Jan Volkerinck in alle sijne roerende en onroerende goederen,
actien en crediten, linnen en wullen, silver gemunt en ongemunt, egeene in het groot ofte klein
uitgesondert en bij vooraflijvigheit van de selve, soo institueert hij testator voorschr. sijn lieve nigte
Helle Volkerinck en haerer erfgenaemen wederom in plaetse als voorschr. Nadat hem testator dese sijne
nuncupative testamentaire dispositie bestendentlijck van woort tot woort was voorgelesen en hem gevragt
of dit sijn uiterste wille waere, soo heeft hij daer op geantwoort van jae en daer toe vrijwillig en
ongedwongen gekomen te sijn, willende ende begerende dat dese sijne uiterste wille en meininge alsoo
soude werden nagekomen, soo niet als een formeel nuncupatyf testament, ten minsten als een codicil gifte
ter saecke des doots ofte onder den levendigen ofte soo en als deselve in de bondigste en cragtigste forma
regtens sal konnen of mogen bestaen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als
ceurnoten Willem Grooten en Willem Tangena. Sonder arg of list in oirconder der waerheit hebbe ick
rigter dese neffens meester Gerrit van Ommen die hier toe specialijck van hem testator is versogt om dese
voor hem te tekenen en te zegelen, dewijl hij testateur miet schrijven nog zegelen kan, getekent en
gezegelt.
Actum op den huys Scherpenzeel den 22 octob. 1722.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen is Jannes Drieses, kranck te bedde leggende dog
bij seer goeden memorie en verstande, de welcke verklaerde uit overweginge van de sekerheit des doots
en de onsekerheit van de tijd en uire van dien genegen te wesen sijn uiterste wille en testament bij desen
op te rigten. Ende nomineerde ende institueerde vervolgens hij testateur tot sijn eenige en universele
erfgenaem sijn lieve nicht Getruid Drieses in alle sijne na te latene goederen, soo roerende als
onroerende, actien en crediten egeene in het groot ofte klein uitgesondert; voorts legateerde gave en
maeckte hij testateur voornoemt aen Warner en des selfs huysvrouw Grietjen Drieses het vrugt
gebruick van sijn gehele nalatenschap, niets uitgesondert, geduirende sijn of haer leven lang; vorders geeft
en maeckt hij testateur aen sijn nigt Jenneken Drieses thien gl en aen de armen van Marckel een half
mudde rogge. Hoedanige dispositie hem testator onderscheidentlijck was voorgelesen en gevraegt sijnde
of hij tot deselve onbedwongen met voorbedagten rijpen beraede gekomen is, soo heeft hij testateur
verklaerd van jae ende begeert dat dese sijne dispositie in allen deele effect moge sorteren als een bundig
nuncupatyf testament ofte codicil gifte ter saecke des doots offte soo en als die best na rechten kan
bestaen. Sonder argelist in waerheits kennisse hebbe ick richter voorn. dese nevens de Eerwaerde Heer
Samuel Sertorius predicant tot Markel, die sulx gedaen heeft als daer toe in den gerigte versogt sijnde van
hem testateur, vermits niet schrijven kan nog zegelen konde, eigenhandig getekent en gezegelt. Daer dit
aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Harmen Snijders en Henrick
Wevers.
Actum op het erve en goed Drieses tot Markel den 9 novemb. 1722.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen is de Hoog Wel Geb Heere Arent Daniel van
Coeverden Heere tot Wegdam. Ende bekende hij Heere comparant wegens opgenomene en te dancke

ontfangene penningen oprecht en deugdelijck schuldig te sijn een suivere somma van 3600 car guldens ad
20 stuyver het stuck aen de Ed Jufferouw Henrica van der Sluis en harer erfgenamen, waermede de
onderlijcke schulden sullen betaelt en afgelost worden welcke somma voorn. hij Heer comparant belooft
jaerlyx en alle jaer te verrrenten tegens vier gelijcke guldens percent, waervan het eerste jaerrente sal
verschenen sijn op aenstaende Martiny dese jaers 1723 en soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele
aflosse toe, die den eenen den anderen een half jaer voor den verschijnsdagh sal mogen en moeten
aenkondigen; voor welcke capitale somma voorschr. hij Heere comparant verbint het erve en goed Loock
met sijn ap- en dependentien van dien, oude en nieuwe geregtigheit sijnde vrij en allodiael in de buirschap
Harcke gerigts Kedingen gelegen om sig daer aen bij onverhopenltlijcke misbetalinge, soo van capitael als
te verlopene interesse, cost en schadeloos te konnen verhalen; renuncierende hij Heere comparant van alle
exceptien en in specie de exceptie van ongetelden gelde, voorts is geconditieseert dat de jaerlyxe pagten
en opcomsten aen de rentheffersche of houder deses van bovengemelde goet en erve sullen betaelt
worden, voor soo verre als de jaerlyxe interesse sig bedraegt. Daer dit aldus passeerde waeren met mij
richter hier aen en over als ceurnoten de Ed Pr Wolter Pothoff en Boom Henrick. Sonder arg of list in
oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens de Heere comparand voorn. getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Wegdam den 29 january 1723.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Derck ten Heckhuys gesont van lichaem en
Anneken Mathena desselfs huysvrouw mede gesont sijnde, geassisteert met pr. Jacob Bloemendal als
haeren verkoren en toegelaten momboir in desen, edog beyde bij seer goeden verstande, overdenckende de
sterflijckheit der menschelijcke natuire, de sekerheit des doots en de onsekere uire van dien, dat niet
gaerne willende sterven voor al en eer sij over haere tijdelijcke goederen mogten hebben gedisponeert, soo
is het dat sij testatoren haere zielen overgeven aen Godt Almagtig en sijne barmhartigheit en haere dode
lichaemen ter eerlijcker begraffenis. Ende institueert en nomineert hij testator voorn. sijn lieve huysvrouw
Anneken Mattena tot sijn eenige ende universele erfgenaem in alle sijne na te latene goederen, soo
roerende als onroerende, actien en crediten, egeene uitgesondert, om de selve na sijnen dode te keeren en
te wenden na haer welgevallen. En sij testatrice voorn. geassisteert als vooren institueert en nomineert
wederom reciprocque (wederzijds) haer lieve eheman Derck ten Heckhuys voorn. tot haer eenige ende
universele erfgenaem in alle haere na te latene goederen, soo roerende als onroerende, egeene uitgesondert
om de selve te keren en te wenden na haeren dode na sijn welgevallen; voorts legateert een yder aen de
diaconie van Goor ses guldens. Hoedanige dispositie haer testatoren voorn. haer bescheidentlijck in
judicio voorgelesen en gevraegt sijnde of sij ongedwongen tot deselve met voorbedagten rijpen beraede
gekomen sijn, soo hebben sij beyde verklaert van jae ende begeert dat dese haere dispositie in allen deele
effect moge sorteren als een bondig testament codicil gifte ter saecke des doots ofte soo als die best na
rechten kan bestaen. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter voorn. dese neffens
testateur en testatrice en haer momboir voorm. die hier toe specialijck van hem testateur en haer testatrice
in den gerigte versogt sijnde dewijl sij geen zegel gebruicken, om dese uit haere naemen te zegelen,
getekent en gezegelt. En waeren hier aen en over als ceurnoten Wolter ten Bloemendal en Jan Notteberg.
Actum op den huys Scherpenzeel den 14 febr. 1723.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen is Harmen Philipsborg kranck te bedde
liggende edog bij seer goeden verstande, overdeckende de sterflijckheit der menschelijcke natuire, de
sekerheit des doots en de onsekere uire van dien, dat niet gaerne willende sterven voor en al eer hij over
sijne tijdelijcke goederen hem van Godt de Heere genadelijck verleent, hadde gedisponeert, soo is het dat
hij testator voorts sijn ziele overgeeft aen Godt Almagtig en sijn barmhartigheit en sijn dode lichaem ter
eerlijcker begraffenis. Ende institueert hij testator voorn. tot sijne eenige ende universele erfgenaem sijn
lieve broeder Gerrit Philipsborg in alle sijne roerende en onroerende goederen, actien en crediten, linnen

en wullen, egeene uitgesondert en bij vooraflijvigheit van de selve sijn schoonsuster Harmken
Philipsborg of haere kinderen met naemen Henrick, Marritien, Gerritien en Jan Philipsborg; edog
Marritien Philipsborg sal vooruit trecken een schepel bouwlant in den Harcker Esch en Gerritien
Philipsborg sal mede vooruit trecken of hebben een stuckjen hooylant groot een half dachwerck gelegen in
de Harker Meenen; voorts legateert hij testator aen Jurrien Leetinck sijn susters kint twaelf guldens die
hij Geert Letinck heeft geleent en aen sijn suster Geertien Wenninck twaelf guldens die hij testateur aem
haer mede heeft geleent, aen sijn suster Eva Sigginck twaelf guldens die hij mede aen haer geleent heeft,
aen de kinderen van wijlen sijn broeder Berent Warmelo gelijcke twaelf guldens die hij oock heeft
geleent aen wijlen sijn sal. broeder Berent Warmelo en aen de armen van Marckel vijf guldens. Nadat hem
testator dese nuncupative testamentaire dispositie bescheidentlijck in judicio van woort tot woort was
voorgelesen en hem gevraegt sijnde of dit sijn uiterste wille en meninge waere, soo heeft hij daer op
geantwoort van jae en daer toe vrijwillig en ongedwongen gekomen te sijn, willende en begerende dat
dese sijne uiterste wille en meinige alsoo soude worden nagekomen en soo niet als een formeel
nuncupatyf testament ten minsten als een codicil gifte ter saecke des doots ofte onder den levendigen ofte
soo en als de selve in de bondigste en cragtigste forma regtens sal konnen bestaen. Daer dit aldus
passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten burgermeester Gerrit van Assen en Arent
Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens burgermr Gerrit van
Assen, die hier toe specialijck van hem testator voorn. versogt sijnde om met sijne naeme te teekenen en te
zegelen, dewijl hij niet schrijven kan nog zegel gebruickt, getekent en gezegelt.
Actum op het erve en goed Philipsborg den 25 febr. 1723.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn meester Arent Smit en Henrickjen te Riet
sijn huysvrouw, sij Henrickjen voorschr. met haer voorschr. eheman als mombaer geassisteert sijnde.
Ende bekenden sij comparanten na ontfanck van Henrick Cusbelt van den laesten en den eersten
cooppenninck van een stucke bouwlants omtrent vijf schepel gesay in den Dorper Esch in Marckel langes
Gerrit Costers land gelegen en schiet met den eenen sijde aen den verkoper Arent Arentsen sijn land en
met den anderen einde an Harmen Wyemerinck sijn land, ontfangen te hebben. Dienvolgents doen zij
comparanten gerigtelijcke cessie, transport en overdragt van voorschr. stucke bouwlant, sijnde vrij en
allodiael in de buirschap Marckel gerigts Kedingen gelegen aen hem Henrick Cusbelt coper voorschr. en
sijner erfgenaemen, hun comparanten daervan ontervende en hem coper voorn. en sijner erfgenaemen daer
wederom aenervende, met belofte dat de weg sal gaan gelijck inde coopbrief is bedongen om het selve
stucke lants ten allen tijden te sullen wachten ende waeren voor alle evictie en opspraecke als erfcoops
recht is id in forma amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als
ceurnoten Cas Truickes en Dries Rensen. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese
neffens comparanten getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 4 july 1723.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen is Arent Lambertinck als volmagtiger van sijn
broeders Harmen Lamberinck, Jan, Garrit en Gerrit Lambertinck junior. Ende bekende hij
comparant naer ontfanck van den laesten en den eersten cooppenninck van den Leuinck camp ter somma
van vijfhondert car gl van Fenneken Meenderinck gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben,
gelijck hij comparant alsoo gerigtelijck aen haer coperse Fenneken Meenderinck voorschr. en haer
erfgenaemen cedeert, transporteert en overdraegt cragt deses den Leuinck camp voorschr. sijnde vrij en
allodiael gelegen tusschen Hiddincks camp en Elkincks lant, groot twee mudde en een half gesaey in de
boerschap Marckel gerigts Kedingen gelegen en comparant daer van een vrij en erffelijck ontervende ende
copersche voorn. en haere erfgenaemen daer wederom aenervende, belovende hij comparant vorders
desen camp voorn. met sijn oude en nieuwe geregtigheit ten allen tijden te sullen wachten ende waeren

voor alle evictie en opspraecke als lantregt en erfcoops regt is, id in forma amplissima. Daer dit aldus
passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Wessel Broecker en Gerrit van de Stege.
Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick rigter dese neffens comparant getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 12 july 1723.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen is Jan Dijckkinck gemagtigde van Jan,
Henrick, Jan junior en Essele Brands voor alle hij comparant de rato caveert. Ende bekent naer
ontfanck van Jacob Henricksen van den laetsten en den eersten cooppenninck van de caterstede
Vosschesanck, gecedeert getransporteert en overgedragen te hebben, gelijck hij comparant alsoo
gerigtelijck cedeert, transporteert en overdraegt cragt deses aen Jacob Henricksen en sijner erfgenaemen
bovengem. caterstede de Vossesanck genaemt met sijn ap- en dependentien van dien ende nieuwe
geregtigheit, sijnde vrij en alllodiael uitgenomen een stuckjen lants daer de thinde uitgaet in de buirschap
Harcke gerigts Kedingen gelegen; hem comparant daer van ontervende en hem coper voorn. en sijne
erfgenaemen daer wederom aenervende met belofte van hem comparant om desen vercoop ten allen tijden
te sullen wachten en waeren voor alle evictie en opspraecke als erfcoops recht is; id informa amplissima.
Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Berent Roelofs Fonkinck
en Gerrit in de Stege. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens comparant
getekent en mede uit sijn naeme mij hier specialijck versogt, gezegelt dewijl geen zegel gebruickt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 16 july 1723.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Jacob Henriksen Vorschesanck en Fenne
Vorschesanck sijn huysvrouw, sij Fenne voorschr. met haer eheman voorn. in desen als mombaer
geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten oprecht en deugdelijck wegens opgenomene en te
dancke ontfangene penningen ter somma van vierhondert car guldens ad 20 st het stucke aen de ed. Jacob
Muyderman schuldig te sijn, welck capitael voorn. sij comparanten beloven jaerlyx te verrenten tegens
vier gelijcke guldens van het hondert waervan het eerste jaer rente sal verschenen sijn den 8 july 1724 en
soo voorts van jaer to jaer tot de effectuele aflosse toe, die ten wedersijden sal vrij staen een half jaer voor
den verschijnsdag te mogen en te moeten aenkondigen; edog indien de rente niet het eene jaer uit het
ander word gehouden soo sal hetselve capitael tegens vier en een half percent verrenten, te verstaen als het
eerste jaer rente na den 8 july 1725 niet word betaelt. Voor welcke capitale somma voorn. sij comparanten
verbinden haer persoonen en eigendoemelijcke katerstede de Vorschesanck met sijn ap- en dependentien
van dien ende in nieuwe geregtigheit, sijnde vrij en allodiael in de buirschap Harcke gerigts Kedingen in
sijn bekende bepalinge gelegen, om sig bij onverhopentlijcke misbetalinge, soo van capitael als interesse
cost en schadeloos te konnen verhalen, renuncierende sij comparanten van alle exceptien hier tegens
eenigsints contrarierende als mede van de exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren
met mij richter hier aen en over als ceurnoten Jan Dijckkinck en Gerrit van de Stege. Sonder arg of list in
oirconde der waerheit hebbe ick rigter dese neffens comparant getekent en mede uit comparanten naeme
dewijl geen zegel gebruicken, gezegelt.
Actum den 16 july 1723.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen de eerwaerde heer Seino Meiling predicant tot
Goor en Hartger ten Sijthoff als curatoren van den boedel van wijlen Lippinckhof. Ende bekenden sij
comparanten in haer voorschr. qualiteiten na ontfanck van den laesten en eersten cooppenninck van de
halve maet van Harmen ten Poel luid coopcedule van 30 marty 1704 (?) opgerigt, gecedeert,
getransporteert en overgedragen te hebben, gelijck sij comparanten voorschr. alsoo gerigtelijck cederen,

tranporteren en overdragen cragt deses de halve maet voorschr. aen Harmen ten Poel en sijner
erfgenaemen koomende uit den boedel van wijlen Jan Lippinckhoff en Aeltien Tangena eheluiden;
sijnde deselve gelegen in den Harcker Meenen gerigts Kedingen in sijn bekende bepalinge met sijn oude
en nieuwe geregtigheit, waervan de andere halfscheit van die maet Harmen Wessels is toebehoorende;
hebbende voorschr. maete de weg over de Hagemansdijck hun comparanten voorn. daervan ontervende en
den cooper voorn. en des selfs erfgenaemen daer wederom eeuwig en erffelijck aenervende; voorts
belovende sij comparanten de voorschr. halve maet ten allen tijden te sullen wachten ende waren voor alle
evictie en opspraecke als erfcoops recht is, id informa amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met
met mij richter hier aen en over als ceurnotenJan Notteberg en Gerrit van de Stege. Sonder arg of list in
oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens comparanten getekent en gezegelt.
Actum op de huyse Scherpenzeel den 1 augusty 1723.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Harmen Beltman en sijn huysvrouw
Fenneken Holtermans, sij Fenneken Holtermans met haer voorn. eheman in deesen als haeren verkoren
momboir geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten oprecht en deugdelijck wegens opgenomene
en te dancke ontfangene penningen schuldig te sijn een suivere somma van driehondert car. gl ad 20 st het
stuck aen Jacob Muyderman en sijn huysvrouw Aeltjen ter Linde en haer beyder erfgenaemen welcke
somma voorn. sij comparanten beloven jaerlyx en alle jaeren te verrenten tegens vier gelijcke guldens
percento waervan het eerste jaer rente sal verschenen sijn den 30 septemb. 1724 en soo voorts van jaer tot
jaer tot de effectuele aflosse toe, die den eenen den anderen een half jaer voor den verschijnsdag sal vrij
staen te moghen en te moeten doen. Voor welcke capitale somma voorschr. sij comparanten verbinden
haer eigendoemelijcke caterstede Beltmans genaemt met sijn ap- en dependentien van dien, sijnde vrij en
allodiael in de buirschap Stockum gerigts Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen en sig daer aen bij
onverhoopte misbetalinge soo van capitael als te verlopene interesse cost en schadeloos te konnen
verhalen, renuncierende sij comparanten van alle exceptien en in specie van ongetelden gelde. Daer dit
aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten pr. Jacob Bloemendal en Jan ... .
Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens pr. Jacob Bloemendal, hiertoe
specialijck en advies van hun comparanten versogt, dewijl niet schrijven kunnen nog zegel gebruicken,
om uit haere naemen te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 30 septemb. 1723.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Jan Blanckvoort sijn moeder Geesken
Blanckvoort en sijn huysvrouw Harmina Blanckvoort, sij vrouwen Geesken en Harmina Blanckvoort
voorn. met Arent Bruininck als haeren verkoren en toegelaten momboir in desen geassisteert sijnde. Ende
bekenden sij comparanten oprecht en deugdelijck schuldig te sijn wegens opgenomene en te dancke
ontfangen penningen een summa van drie hondert car gl ad 20 st het stucke aen Jan ter Heerbard en sijn
vrouw Aeltien Heerbord en haer beyder erfgenaemen, welcke somma voorschr. sij comparanten beloven
jaerlyx en alle jaeren te verrenten drie gl 5 st percent, waervan het eerste jaerrente den 13 octob. 1724 sal
verschenen sijn en soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse toe die een half jaer voor den
verschijnsdag ten wedersijden vrij sal staen om de selve te mogen en te moeten doen. Voor welcke
capitaele somma voorn. sij comparanten verbinden haer eigendoemelijcke caterstede Blanckvoort genaemt
met sijne ap- en dependentien van dien, sijnde vrij en allodiael in de buirschap Elsen gerigts Kedingen
gelegen om sig bij onverhopentlijcke misbetalinge soo van capitael als interesse cost en schaedeloos daer
aen te konnen verhalen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten
Koeckkoeck Arent en Evert Sprockenreef. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick rigter
neffens Arent Bruininck hiertoe specialijck van hun comparanten versogt sijnde, dewijl sij niet schrijven
kunnen nog zegel gebruicken om uit haere naeme te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt.

Actum op de caterstede Blanckvoort den 13 octob. 1723.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen is Geesken ten Sende weduwe van wijlen
[Hozink?] Deckers geassisteert met Wolter Langenhoff als haeren verkoren en toegelaeten mombaer in
desen, kranck te bedde leggende edog bij seer goeden verstande, overdenckende de sterflijckheit der
menschelijcke natuire, de sekerheit des doots en de onsekere uire van dien, dat niet gaerne willende
sterven voor en al eer sij over haere tijdelijcke goederen haer van Godt de Heere genadelijck verleent,
mogte hebben gedisponeert. Soo is het dat sij testatrice voorn. haer ziele overgeeft aen Godt Almagtig en
haer dode lichaem ter eerlijcker begraffenis. Ende nomineerde en institueerde sij testatrice voorn.
geassisteert als vooren tot haer eenige ende universele erfgenaem haer stiefdochter Derckjen Deckers in
alle haere na te latene goederen, soo roerende als onroerende, actien en crediten, egeene in het groot ofte
klein uitgesondert, voorts legateert, geeft en maeckt sij testatrice aen de diaconie van Enter de somma van
thien car gls. Hoedanige dispositie haer testatrice voorn. bescheidentlijck voorgelesen sijnde en gevraegt
of sij tot de selve ongedwongen met voorbedagten rijpen beraede gecomen is, soo heeft sij daer op
geantwoort van jae en de begeert dat dese haere dispositie in allen deele effect moge sorteren, soo niet als
een informeel nuncupatyf testament ten minsten als een codicil gifte ter saecke des doots ofte onder den
levendigen ofte soo en als de selve in de cragtigste en bondigste forma regtens sal konnen of mogen
bestaen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Gerrit ter Hofstede
en Gerrit Truitman. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens haer
momboir Wolter Langenhoff hier toe specialijck in judicio van haer testatrice versogt sijnde uit haer
naeme te tekenen en te zegelen dewijl sij testatrice voorn. niet schrijven kan nog zegel gebruickt, getekent
en gezegelt.
Actum op het erve en goed Deckers genaemt te Enter den 24 octob. 1723.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Gerrit Seppevelt en desselfs huysvrouw
Janna Hasket marito tutore, mitsgaeders Wessel Jalinck en Pauwel Snakenborg in qualiteit als
voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Reinold Jalinck. En hebben sij comparanten in hunne
voorschr. qualiteit gecedeert en overgedragen na ontfanck van den eersten en van den laesten
cooppenninck sulx doende bij desen aen Roeloff Ebbekinck en sijne erven de halfscheit van den
Vossenbelt, sijnde bouw- en hooylant in het carspel van Marckelo aen den Dijck kennelijck gelegen en
voor de andere halfscheit an Derck Welmers toe stendig voor vrij en allodiael en met geene lasten
beswaert als alleen met gewoonlijcke heeren lasten en schattingen, soo en in diervoegen als tegenswoordig
bij Gerrit Pongers in pagt gebruickt word, belovende sij comparanten in haere qualiteit en de voorschr.
halfscheit van den Vossenbelt ten allen tijden te sullen wachten en waeren voor alle evictie en opspraecke
als regtens verbinden comparanten daer voor haer eigen personen en goederen onder renunciatie van alle
exceptien, alles in conformite van de opgerigte coopcedule in dato den 4 jan. 1721. Daer dit aldus
passeerde op vergunde aerde van een Wel Ed Hoog Achtb. Magistraet der stad Deventer passeerde,
waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Harmen Hoeberinck en dr Augustijn Besier. Sonder
arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens comparanten getekent en gezegelt.
Actum Deventer den 19 novemb. 1723.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen is de ed. Wessel Jalinck makelaer der stad
Deventer en heeft hij comparant nae ontfanck van den eersten en laesten cooppenninck gerigtelijck
gecedeert, getransporteert en overgedragen, sulx doende bij desen een stuckjen gaerdenlant gelegen in de
buirschap Stockum tusschen Wanninck en Fockers huys langs den Brinck genaemt het Sloots Gaerdeken,

groot drie spint gesaey wel eer van de gemeente aengekomen aen Henrick Sigger en sijne erfgenaemen,
hem comparant voornoemt en sijne erfgenaemen van gemelte stuckjen lants ontervende en hem coper
voorschr. en sijne erfgenaemen eeuwig en erffelijck daer wederom aenervende met verdere belofte van het
selve stuckjen ten allen tijden te sullen wachten en waeren voor alle evictie en opspraecke als erfcoops
recht is en conformite van de opgerigte coopcedule van den 24 octob. 1719. Daer dit aldus passeerde op
vergunde aerde van een Wel Ed Hooch Achtb Magistraet der stad Deventer, waeren met mij richter hier
aen en over als ceurnotende ed. Harmen Hoeberinck en de heer doctor Besier. Sonder arg of list in
oirconde der waerheit hebbe ick richter dese en mede op speciael versoeck in judicio uit naeme van hem
comparant voorn. getekent en gezegelt.
Actum Deventer ten huyse van hem maekelaer voorn. den 19 novemb. 1723.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen is Harmen Boelinck gesont van lichaem en bij
seer goeden verstande, overdenckende de sterffelijckheit der menschelijcke nature, de sekerheit des doots
en de onseker uire van dien, dat niet gaerne willende sterven voor en al eer hij over sijne tijdelijcke
goederen hem van Godt de Heere genadelijck verleent, mogte hebben gedisponeert, soo is het dat hij
testator voorn. sijn ziele overgeeft aen Godt Almagtig en sijn dode lichaem ter eerlijcker begraffenis. Ende
nomineerde ende institueert hij Harmen Boelinck voorn. tot sijn enige ende universele erfgenaem Gerrit
Boelinck in alle sijne na te latene goederen, soo roerende als onroerende, actien en crediten, egeene in het
groot ofte klein uitgesondert. Ende legateert hij testateur aen de diaconie van Marckel de somma van thien
guldens. Hoedanige dispositie hem testateur voorn. bescheidentlijkck voorgelesen en gevraegt sijnde of hij
tot de selve onbedwongen met voorbedagten rijpen beraede gekomen is, soo heeft hij daerop geantwoort
van jae ende begeert dat dese sijne dispositien in allen deelen effect moge sorteren, soo niet als een
formeel nuncupatyf testament ten minsten als een codicil gifte ter saecke des doots oft onder den
levendigen ofte soo en als de selve in de cragtigste en bundigste forma regtens sal konnen of mogen
bestaen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Wessel Broecker
en Gerrit van de Stege. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick rigter dese neffens pr. Jacob
Bloemendal hier toe specialijck van hem testateur versogt sijnde om met sijne naeme te tekenen en te
zegelen, dewijl hij testateur voorn. niet schrijven kan nog zegel gebruickt, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 5 jan. 1724.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Willem Krijsman en Jenneken Krijsman
sijn huysvrouw, sij Jenneken voorn. met hiervoor omschr. eheman in desen als haeren verkoren momboir
geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten wegens opgenomene en te dancke ontfangene
penningen ter somma van vierhondert car gl ad 20 st het stucke oprecht en deugdelijck schuldig te sijn aen
Berent Gelkinck en sijne erfgenaemen, welcke somma voorschr. sij comparanten beloven jaerlyx te
verrenten tegens vier gelijcke guldens percento, waervan het eerste jaer rente sal verschenen sijn den 27
april 1725 en soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse toe, die ter wedersijden sal vrij staen een
half jaer voor den verschijnsdagh te mogen en te moeten doen; voor welcke capitale summa voorschr. sij
comparanten gerigtelijck verbinden haer eigendoemelijcke vrije en allodiale caterstede Krijsman genaemt
met sijn ap- en dependentien van dien in de buirschap Marckel gerigts Kedingen gelegen om sig daer aen
bij onverhopentlijcke misbetalinge, soo van capitael als te verlopene interesse cost en schadeloos te
kunnen verhalen, renuncierende sij comparanten voorn. van alle exceptien en in specie van de exceptie
van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten
Tonis Elkinck en Gerrit Venebeeke. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese
neffens Gerrit Venebeeke hier toe specialijck van comparanten in judicio versogt, dewijl sij niet schrijven
kunnen nog zegel gebruicken, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 27 april 1724.

Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen is Henrick Cuiper gesont van lichaem en bij
seer goeden verstande, overdenckende de sterflijckheit der menschelijcke natuire, de sekerheit des doots
en de onsekere uire van dien, dat niet gaerne willende stervende voor en al eer hij over sijne tijdelijcke
goederen hem van Godt de Heere genadelijck verleent, mogte hebben gedisponeert, soo is het dat hij
testateur voorn. sijn ziele overgeeft aen Godt Almagtig en sijn dode lichaem ter eerlijcker begraffenis.
Ende nomineert ende institueert hij Henrick Cuiper voorn. tot sijn eenige en universele erfgenaem sijn
lieve nigte Aeltjen Cuipers en bij vooraflijvigheit van de selve haer soon Jan Cuipers in alle sijne na te
laetene goederen, soo roerende als onroerende, actien en crediten, egeene in het groot ofte klein
uitgesondert. Hoedanige dispositie hem testateur voorn. bescheidentlijck was voorgelesen en gevraegt of
hij tot de selve onbedwongen met voorbedagten rijpen beraede gekomen is, soo heeft hij daer op
geantwoort van jae en de begeert dat dit sijne nuncupative dispositie in allen deelen effect moge sorteren,
soo niet als een formeel nuncupatyf testament ten minsten als een codicil gifte ter saecke des doots ofte
onder den levendigen ofte soo en als de selve in de cragtigste en bundigste forma rechtens sal kunnen of
mogen bestaen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten pr Jacob
Bloemendal en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ik richter dese neffens pr.
Jacob Bloemendal hier toe speciaelijck van hem testateur versogt sijnde om met sijne naeme te tekenen en
te zegelen, dewijl hij testateur voorn. niet schrijven kan nog zegel gebruickt, getekent en gezegelt.
Actum den 10 may 1724.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Harmen Overbeek en Henderina ten
Bosch, sij Henderina ten Bosch met haer voorn. eheman in desen als haeren verkoren momboir
geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten nae ontfanck van den laetsten en den eersten
cooppenninck gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben cragt deses aen Henrick Groenendal
en Tonis Platerinck en haer beyder erfgenaemen twee dagwerck hooylant genaemt het Nieuwe Slag
gelegen bij de Coije in het Stockumer Broeck gerigts Kedingen; hun comparanten daervan ontervende en
den cooperen daer weder aenervende, belovende sij comparanten voorn. dat sij gemelte twee dagwerck ten
allen tijden willen wagten en waeren voor alle evictie en opspraecke als erfcoops recht is, id informa
amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Andreas
Plasinck en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens
comparanten getekent en gezegelt.
Actum Scherpenzeel den 27 juny 1724.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn de Hoog Wel Geb Heer Arent Daniel van
Coeverden Heere van het Wegdam voor sig selfs en als momboir van sijn jongste suster juffer Anna
Margareta van Coeverden en de rato caverende voor sijn Hoog Wel Geb suster Johanna Adriana van
Coeverden Vrouw van den Backenhage, suster Lambertina Anna van Coeverden en suster Geertruid
Margareta van Coeverden, sij jufferen voorn. met haer voorschr. heer broeder in desen als haeren
verkoren momboir geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten voorn. in de beste en cragtigste
forma rechtens gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben, gelijck sij comparanten also
gerigtelijck cederen, transporteren en overdragen cragt deses, haer eigendoemlijcke aenpart in een
obligatie met haer Heeren Oomen Coeverden van Rande en Schrafter te saemen in gemeenschap
hebbende, ter somma van twee duisent car guldens, staende tot laste van de Provincie van Overijssel op
het comptoir van Twenthe aen haer oom en moey Roederick Schraffer en Lubberdina Anna van
Rensen en haer Hoog Wel Geb erfgenaemen, haer comparanten voorn. van boven gemelte aenpart in

voorschr. obligatie ontervende. Ende Heere Schraffer en sijn Hoog Wel Geb huisvrouw voorschr. en
erfgenaemen daer wederom aenervende. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over
als ceurnoten Gerrit Leeferinck en Roelof Leeftinck. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick
richter dese neffens de Hoog Wel Geb Heer van het Wegdam voorn. in sijne respective qualiteiten
getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 16 july 1724.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Derk Thijman en sijn huysvrouw Jenneken
Schrijvers, sij Jenneken Schrijvers met haer voorn. eheman in desen als momboir geassisteert sijnde.
Ende bekenden sij comparanten oprecht en deugdelijck wegens opgenomene en te dancke ontfangene
penningen schuldig te wesen de somma van een hondert en vijftig guldens ad 20 st het stucke aen
Christina Montenij weduwe van Jan Rack en aen haer erfgenaemen, welcke somma voorschr. sij
comparanten jaerlyx beloven te verrenten tegens vier percento, sijnde jaerlyx ses guldens; edog met die
conditien dat hij rentgever 40 gasten rogge met het stro of boekweite aen de renthefterse voorn. jaerlyx sal
brengen om daervan de interesse min of meer te betaelen. Ende het saet daervan komende meer mogte
komen dit te brengen als die ses guldens, soo sal het superplus hem rentgever in gelde van de renthefterse
wederom goet gedaen worden, van welcke capitale summa voorn. het eerste jaer rente soo verschenen sijn
den 20 july 1725 en soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse en opsaege toe, die ten
wedersijden sal vrij staen om een half jaer voor den verschijndag te mogen en te moeten doen, voor
welcke capitale summa voorn. sij comparanten gerigtelijck verbinden haer eigendoemlijcke vrije en
allodiaele camp den Voorsten Gijschen Camp genaemt groot ses schepel gesaey gelegen aen de eene sijde
tegens Jan Volkerincks lant en de andere aen het velt in den buirschap Marckel gerigts Kedingen gelegen
ten einde om sig bij onverhopentlijcke misbetalinge, soo van capitael als te verlopene interesse, daer an
cost en schaedeloos te konnen verhaelen, renuncierende sij comparanten van alle exceptie in specie van
die exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als
ceurnoten Wessel Broecker en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter
dese alsmede uit comparanten naemen, mij richter hier toe specialijck versogt dewijl sij niet schrijven
kunnen nog zegel gebruicken, getekent en gezegelt.
Actum Scherpenzeel den 20 july 1724, segge den twintigsten july.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn de Hoog Wel Geboren Heer Cornelis Jacob
Mahony en sijn Gemalinne Nicolina Judith van Keppel met haer eheman in desen als momboir
geassisteert sijnde. Ende bekende sij Heere comparant en sij Vrouw comparante naer ontfang van den
laetsten en den eersten cooppenninck gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben cragt deses
aen Fenneken Meenderinck en haer erfgenaemen het soogenaemde stuckjen lants het Halve Braemijen
op den berg in de buirschap Marckel gerigts Kedingen gelegen, hun comparanten daervan ontervende en
haer coperse voorn. daer wederom aenervende met belofte van het selve stuckjen ten allen tijden te sullen
wachten en waeren voor alle evictie en opspraecke als erfcoops recht is, id informa amplissima. Daer dit
aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Lammert Jan van Leeuwen en Arent
Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens Heer en Vrouw
comparante desen getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Stoevelaer den 10 novemb. 1724.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn de Heer Christoffer Hoppenberg en sijn
huysvrouw Maria Elisabeth Plettenborg, sijn huysvrouw Maria Elisabeth Plettenborg met haer voorn.

ehe heer als momboir in desen geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten naer ontfanck van den
laetsten en den eersten cooppenninck van de Hoog Wel Geb Heere Patkull toe Kranenbarg etc en
desselfs Gemalin de Hoog Wel Geboren Vrouw Susanna Leonora Baronesse van Tuil van
Serooskercken van den huyse Keppels, hoven, weiden etc, gecedeert, getransporteert en overgedragen te
hebben, gelijck sij comparanten alsoo gerigtelijck haer eigendoemlijcke huys Keppels voorn. met sijn
hoven weiden, ap-en dependentien, recht en gerechtigheden, raet en onraet niets uitgesondert, soo en als
het selve door haer van de ed Henrick Lindeman is aengekocht en beseten, cederen, transporteren en
overdragen cragt deses aen de Hoog Wel Geboren Heere Rutger Andries Baron van Patkull Heere van
Kranenburg, Posendorff en Lantrentmeester van Twenthe en des selvs Gemalin de Hoog Wel Geb Vrouw
Susanna Leonora Baronesse van Tuil van Serooskerken, haer comparanten van voorschr. goed ontervende
en den Heere coper en Mevrouw coperse voorn. daer wederom aenervende, belovende sij comparanten dat
sij verder hetselve goed voorschr. na des landr. van Overijssel ten allen tijden te sullen wachten en waeren
voor alle evictie en opspraecke als erfcoops recht is, id informa amplissima. Daer dit aldus passeerde
waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten de heer rigter Willem Hulsken en dominus Samuel
Sertorius. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ik rigter dese neffens de Heer verkoper en
Vrouw verkoperse voorschr. getekent en gezegelt.
Actum Marckel den 12 novemb. 1724.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Jacob Varenhorst en sijn huysvrouw
Aeltjen Jansen, sij Aeltjen Jansen voorn. met haer voorschr. eheman in desen als haeren verkoren
momboir geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten erffelijck verkoft te hebben aen de ed.
Gradus Gorkinck kerckmeester tot Marckel en sijnder erfgenaemen een stucke saeyland het Korte stucke
genaemt groot ongeveer vier en een half schepel gesaey, gelegen met de eene sijde aen Roelof Lodewijk
sijn land en met de andere sijde aen Clossers land in den Dorper Esch, voordien gehoort hebbende onder
het erve Wiemerinck, sijnde vrij en allodiael en sulx voor een somma van vierhondert en vijftig car gl van
welcke cooppenningen sij comparanten bekenden ten genoege voldaen en betaelt te wesen. Dienvolgents
door sij comparanten voorn. in de bundigste en cragtigste forma lantr. gerigtelijck cessie, transport en
overdracht van voorn. stucke lands, sijnde vrij en allodiael en sonder eenig beswaer in de Dorper Esch in
sijn oude en bekende limiten en bepalinge gelegen aen de ed koper Gradus Gorkinck voorn. en sijn
huysvrouw Tonisken Roelofs en haer beyder erfgenaemen, hun comparanten van voorschr. stucke land
ontervende en hem coper voorn. en desselfs erfgenaemen daer wederom aenervende, onder belofte van
hem comparant het selve voorschr. stucke ten allen tijden te sullen wachten en waeren voor alle evictie en
opspraecke als erfcoops recht is; id informa amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter
hier aen en over als ceurnoten Arent Koeckkoeck en Jan Meenderinck. Sonder arg of list in oirconde der
waerheit hebbe ick richter dese neffens comparanten getekent en gezegelt.
Actum Scherpenzeel den 21 december 1724.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Esken Wenninck en sijn huysvrouw
Jenneken Volkerinck met haer eheman voorschr. als momboir in desen geassisteert sijnde. Ende
bekenden sij comparanten wegens opgenomene en te dancke ontfangen penningen oprecht en deugdelijck
schuldig te sijn een suivere somma van vijfhondert car gl ad 20 st het stucke aen de Eerwaerde Heer
Samuel Sertorius predicant tot Marckel en sijn huysvouw Lucretia Stockmans en haer beyder
erfgenamen, welcke capitale somma voorschr. sij comparanten beloven jaerlyx te verrenten tegens vier
gelijcke guldens percento, waervan het eerste jaer sal verschenen sijn den 10 january 1726 en soo voorts
van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse toe, die ten wedersijden sal vrij staen een half jaer voor den
verschijnsdag te mogen en te moeten doen. Voor welcke capitale somma voorn. sij comparanten
gerigtelijck verbinden haer eigendoemlijcke half erve en goed met sijn onderhoorige landerijen egeen

uitgesondert, sijnde vrij en allodiael, gelegen in de buirschap Stockum gerigts Kedingen en sig daer aen
bij onverhopentlijcke misbetalinge, soo van capitael als interesse, cost en schadeloos te kunnen verhaelen.
Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Wolbert ten Thije en Arent
Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens de custos Abram
Gorkinck tot Marckel die sij comparanten specialijck hiertoe in judicio hebben versogt dewijl sij niet
schrijven kunnen nog zegel grbruicken, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 20 january 1725.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Roelof Ebbekinck en bekende oprecht en
deugdelijck schuldig te sijn aen Berent ten Geusendam en sijn huysvrouw en erfgenamen twee distincte
capitaelen, het eerste ten somma van driehondert car gl tegens 4 percento waervan den interesse voor de
eerste mael is komen te verschijnen den 16 octob. 1724 en het tweede capitael ad vierhondert gulden mede
tegens 4 percento en waervan den interesse koomt te verschijnen op den 9 may 1726 ter tijd van de
aflosse toe, welcke altoos sal vrij staen en gedaen mogen worden mits malkanderen een half jaer te vooren
daer van behoorlijcke denunciatie en opsaege doende, verbindende comparant soo voor de voornoemde
capitalen als te verschijnene interesse sijn persoon en goederen, in specie sijn huys en hoff met den
gehelen Vossebelt in het carspel van Marckelo gelegen in derselver bekende limiten en bepalinge, ten
einde om sig ten allen tijden daer aen cost en schaedeloos te kunnen en mogen verhalen onder renunciatie
van alle exceptien in specie van ongetelden gelde, sonder arg of list. Daer dit aldus passeerde waeren met
mij richter aen en over als ceurnoten burgemeester Egbert Hermelinck en Jan Arentsen. In kennisse der
waerheit hebbe ick richter voorn. dese getekent en gezegelt gelijck den comparant dese mede getekent
heeft en uit sijne naeme laeten pitzeren door pr. Bernard Pothoff.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 14 july 1725.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Wessel Jalinck burgemeester-luitenant en
maekelaer tot Deventer en sijn soon Samuel Jalinck. Ende bekenden sij comparanten volgens
opgerigtede coopcedule in dato den 17 febr. 1725 na ontfanck van den laesten en eersten cooppenninck
gerigtelijck gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben sulx doende mits desen aen Albert
Eykels en Tonis Marckvoort en haer beider erfgenamen een stucke hooyland genaemt de Bosmaete,
sijnde vrij en allodiael gelegen in de buirschap Marckel gerigts Kedingen bij het huys te Keppels in sijn
bekende bepalinge met alle desselve recht en geregtigheden, ap- en dependentien van dien, hun
comparanten van voorschr. ontervende en hun coperen voorn. eeuwig en erffelijck daer wederom
aenervende, belovende sij comparanten voornoemde maete ten allen tijden te sullen wachten en waeren
voor alle evictie en opspraecke als erfcoops recht is en vorders haere personen en goederen verbindende;
id informa amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten
meester Jan van Leeuwen en mr Jan Scholten. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter
dese neffens comparanten getekent en gezegelt.
Scherpenzeel den 25 july 1725.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen is de Heer Henrick Willem van Setten als
volmagtiger van de Wel Geb Heer Adolph Lubbert van Rensen en desselfs ehe liefste Barbara Smit
geassisteert in desen met haer ehe lieve voorschr. luid procuratie van den 18 octob 1725 voor het Wel Ed
Lant Gerigte van Oldenzaal richter Joan Fockinck gepasseert, deselve in judicio gesien, gelesen en van
waerde erkent. Ende bekende hij Heer comparant voorn. gecedeert, getransporteert en overgedragen te
hebben gelijck hij comparant alsoo gerigtelijck cedeert, transporteert en overdraegt cragt deses, de vijfde

parten van de erven en goederen Schrader (Schreurs) ende Leeftinck sijne principalen toebehoort
hebbende in de marckte van Stockum gerigts Kedingen gelegen met alle sijn ap- en dependentien, recht en
geregtigheden van dien aen de Hoog Wel Geb Gestr Heer Ditmar Baron van Wijnbergen, Heer van de
beyde Pollen ende Kemmena etc, hem comparant daervan ontervende en sijn Hoog Wel Geb Gestr daer
wederom aenervende met belofte van comparant van deselve vijf parten voorn. ten allen tijden te sullen
wachten en waeren voor alle evictie en opspraecke als regtens, id informa amplissima. Daer dit aldus
passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Thij Wolbert en Jan ten Thije. Sonder arg
of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens comparant getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 20 octob 1725.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn (molenaar) Gerrit Oostendorp en Aeltjen
Jalinck (uit Goor) sijn huysvrouw (wonende te Almen) geassisteert met haer voorn. eheman als momboir
in desen, de rato caverende sij comparanten voor Henrick Hones, Peter Nijcamp en Henrick Oostendorp,
alle erfgenaemen van Harmen Oostendorp. Ende bekenden sij comparanten dat het halve Helmigs Slag
groot twee dagwerck hooyland gelegen aen den Markeler Dijck naest Arent Arents Slag, bij erffenis en
deelinge van wijlen Harmen Oostendorps goederen ten deele is gevallen op de kinderen van Jacob
Varenhorst bij sijn sal. ehevrouw Aeltien Oostendorp geprocreeert met naemen Willemken
Varenhorst en Harmen Varenhorst, beyde voor de halfscheit of gelijcke portie van gemelte maet,
waervan sij comparanten voor haer selfs en mede erfgenaemen mits desen afstant doende. En voorts sij
comparanten het voorschr. Helmigs Slag genaemt gerigtelijck cederen, transporteren en overdragen cragt
deses aen Willemken Varenhorst en haer broer Harmen Varenhorst, sijnde vrij en allodiael in de buirschap
Marckel gerigts Kedingen gelegen, hun comparanten en mede erfgenamen voorschr. daervan ontervende
en voorschr. kinderen en haere erfgenaemen daer wederom aenervende met belofte van de selve maete ten
allen tijden te sullen wachten en waeren voor alle evictie en opspraecke als erfcoops recht is, id informa
amplissima, waervoor sij comparanten haer personen en goederen verbinden. Daer dit aldus gepasseerde
waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten meester Lambert Jan van Leeuwen en Jan Arents.
Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens comparanten getekent en
gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 20 decemb. 1725.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen is Roelof Lodewijck, kranck te bedde liggende
edog bij seer goeden verstande, overdenckende de sterffelijckheit der menschelijcke nature, de sekerheit
des doots en de onsekere uire van dien en niet gaerne willende sterven voor en al eer hij over sijne
tijdelijcke goederen hem van Godt de Heere genadelijck verleent hadde, gedisponeert voor eerst sijn ziele
in handen van Godt Almachtig laetende en sijn kristelijcke lichaem een eerlijcker begraefenis; voor eerst
institueert en nomineert hij testateur bij titul van institutie tot sijne eenige ende universele erfgenaem sijn
lieve Jenneken Gerrits in alle sijne na te latene goederen, soo roerende als onroerende, actien en crediten,
egeene in het groot of klein uitgesondert of wat naeme deselve souden kunnen hebben. En voorts
institueert en nomineert en stelt hij testateur voorn. sijn vader Abram Lodewijck in de legitime portie
sonder ... van de .... portien; nadat hem testateur voorschr. dit sijn nuncupatyf testament bescheidentlijck
was voorgelesen en gevraegt of hij onbedwongen daer toe gekomen waer, soo heeft hij daer op geantwoort
van jae, willende en begerende dat dese sijne testamentaire dispositie in allen deelen ... onverbrekelijck sal
worden nagekomen, soo niet als een nuncupatyf testament ten minsten als een codicil gifte ter saecke des
doots ofte onder den levendigen ofte soo als de selve in de beste en cragtigste forma rechtens sal konnen
of mogen bestaen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Harmen
Rensinck en Dries Brinckers. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese nevens
hem testateur voorn. getekent en gezegelt.

Actum Marckel den 5 january 1726.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Harmen Spekenbrinck, Jan Spekenbrinck
en sijn huysvrouw Aeltien Rouwenhorst, sij Aeltjen Rouwenhorst met haere voornoemde eheman in
desen als haeren verkoren momboir geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten voorschr. oprecht
en deugdelijck schuldig te sijn wegens opgenomene en te dancke ontfangene penningen ter somma van
een duisent car gl ad 20 st het stucke aen de ed. juffrouw Henrica van der Sluys en haer erfgenamen,
welcke somma voorschr. sij comparanten beloven jaerlyx en alle jaer te verrenten tegens vier gelijcke
guldens ad 20 st het stuck percento, waervan het eerste jaer rente sal verschenen sijn den 9 decemb 1726.
En so voorts van jaer tot jaer tot de effective aflosse toe die aen wedersijden sal vrij staen om de selve een
half jaer voor den verschijnsdag te moeten denuncieren en opseggen. Voor welcke capitale somma
voorschr. sij comparanten voorn. gerigtelijck verbinden haer eigendoemelijcke caterstede de Koldenhove
genaemt met sijn onderhorige saey en weide landen, huys en hof etc, als mede de katerstede genaemt
Langelaer, sijnde vrij en allodiael in de buirschap Enter in sijn bekende bepalinge gerigts Kedingen
gelegen, als mede den inboedel des huyses, have en vhee, niets uitgesondert om sig daer aen bij
onverhopentlijcke misbetalinge cost en schadeloos te kunnen verhalen, renuncierende sij comparanten
voorm. van alle exceptien er tegens eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelde
gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Jannes Tangena en
Laurens Schuitemaker. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens
comparanten getekent en gezegelt.
Scherpenzeel den 23 january 1726.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Lambert Blanckvoort en sijn huysvrouw
Harmina Blanckvoort, sij Harmina Blanckvoort met haer eheman voorn. als haeren verkoren en
toegelaten momboir en in desen geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten oprecht en
deugdelijck schuldig te sijn wegens opgenomene en te dancke ontfangene penningen een suivere somma
van achthondert car gl ad 20 st het stuck aen Jan ter Heerbard en sijn huysvrouw Aeltjen Heerbord en
haer beyder erfgenamen, welcke somma voorschr. sij comparanten beloven jaerlyx en alle jaeren te
verrenten tegens drie gulden en thien stuyver percent, waervan het eerste jaer rente sal verschenen sijn den
30 may dese jaers 1726 volgents gemaeckt accoort en soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse
toe die een half jaer voor den verschijnsdag ter wedersijden sal vrij staen om de selve te mogen en te
moeten doen. Voor welcke capitale somma voorn. sij comparanten verbinden haer eigendoemelijcke
caterstede Blanckvoort genaemt met sijn ap- en dependentien van dien, sijnde vrij en allodiael in de
buirschap Elsen gerigts Kedingen gelegen, als mede den Drijhoeck sijnde vrij en allodiael gelegen voor de
niendeure even over de Stege, om sig bij onverhopentlijcke misbetalinge soo van capitael als interesse
daer aen cost en schadeloos te kunnen verhalen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen
en over als ceurnoten Arent Lentfort en Wolbert ten Thije. Sonder arg of list in oirconde der waerheit
hebbe ick richter dese neffens comparant Lambert Blanckvoort die mede uit naeme van sijn vrouw voorn.
specialijck in judicio daer toe versogt sijnde, dewijl sij niet schrijven kan, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 18 febr. 1726.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen is Gerrit van Ommen meester timmerman tot
Goor als volmagtiger van Margareta Cremers weduwe van wijlen Francisse Warners en Theodora
Warners beyde geassisteert met Henrick Warners als haeren versogten en toegelaten momboir in desen
en voorts van Jan Francisse Warners en sijn huysvrouw Anna Winck geassisteert met haer eheman als

momboir in desen, luyd volmacht van den 14 meert 1726 gepasseert voor het Ed Gerigte van Haxbergen,
deselve gesien, gelesen en in judicio van waerden erkent. Ende bekende hij comparant in de beste en
cragtigste forma regtens gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben, gelijck hij comparant alsoo
gerigtelijck cedeert, transporteert en overdraegt cragt deses, aen Gerrit ten Velthuys en sijn huysvrouw
Arianora Warners en haer beyder erfgenaemen twee negende parten van het erve Oinck met sijn oude
recht en gerechtigheden, ap- en dependentien van dien in sijn bekende bepalinge in de buirschap Harcke
gerigts Kedingen gelegen, hem comparant wegens sijne voornoemde principalen en haere erfgenaemen
van gemelte twee negende parten ontervende en de Ed. ten Velthuys en sijn huysvrouw Arianora Warners
en haer beyder erfgenaemen daer wederom aenervende met verdere belofte van hem comparant van de
selve parten voorschr. ten allen tijden te sullen wachten ende waeren voor alle evictie en opspraecke als
erfcoops recht is; id informa amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over
als ceurnoten Otto Witbekker en meester Jan van Leeuwen. Sonder arg of list in oirconde der waerheit
hebbe ick richter dese neffens comparant getekent en gezegelt.
Actum Scherpenzeel den 20 meert 1726.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn de Ed Gerrit ten Velthuys en sijn
huysvrouw Arianora Warners, sij Arianora Warners voorschr. met haer voorn. eheman in desen als
haeren verkoren momboir geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten oprecht en deugdelijck
wegens opgenomene en te dancke ontfangene penningen ter somma van vijfhondert car gl ad 20 stuyver
het stucke, schuldig te sijn aen de Ed Jacob Muyderman en sijn huysvrouw Aleida ter Linde en haer
beyder erfgenaemen, welcke somma voerschr. jaerlyx en alle jaer sal verrenten tegens de jaerlyxe pagt van
het derde part van het erve Oinck soo rogge als boeckweite en een varcken etc., welcke de rentheffer sal
trecken soo lange als het gemelde capitael niet wederom word afgelosset. En in cas de pagt soo veel niet
konde opbrengen als de interesse van bovengemelte capitael tegens vier gl percento, soo aen en sij
comparanten de selve interesse te suppeleren en te betaelen tegens vier percent als booven, van welcke
capitale somma voorn. het eerste jaer pagt rente sal verschenen sijn aenstaende St. Marten deses jaers
1726 en soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse en opsaege toe, die een half jaer voor den
verschijnsdag ten wedersijden sal moeten geschieden, te weten voor den 20 meert op het jaer en dagh als
het geschiet. Voor welcke capitale somma voorschr. sij comparanten gerigtelijck verbinden haere
eigendoemelijcke derde part van het erve Oinck, sijnde vrij en allodiael en onbeswaert, maer tientbaer in
de buirschap Harcke gerigts Kedingen gelegen. Voorts is geconditioneert indien de rente ad 20 gl van hun
comparanten voorn. aen den rentheffer voorschr. wordt betaelt voor St. Marten, soo sullen sij comparanten
de pagt en opcomsten selfs mogen trecken om sig daer aen bij onverhopentlijcke misbetalinge cost en
schadeloos te konnen verhalen, renuncierende sij comparanten van alle exceptien hier tegens eenigsints
contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij
rigter voorn. hier aen en over als ceurnoten Otto Witbecker en mr Jan van Leeuwen. Sonder arg of list in
oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens comparanten getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 20 meert 1726.
Den 26 april 1726. Richter Ass. Fockinck. Ceurnoten Gosewijn Jolinck en Arent Lentfort.
Gecompareert en erschenen Jan Kevelham en sijn huysvrouw Geese met haer eheman in desen als
haeren en verkoren momboir geassistert sijnde en Berent Kevelham en sijn huysvrouw Grietien met
haer eheman voorn. in desen als momboir geassisteert. Ende bekenden sij comparanten oprecht en
deugdelijck schuldig te sijn wegens agterstedige pagten de somma van f 1022 en 10 st en voor
aengenomene agterstedige heeren middelen als verpondingen en contributie en vuirstedegelt f 128-12-2
aen de Hoog Wel Geb Gestr Heere Maurits Carel Georg Willem Ripperda Heere van Weldam,
Olijdam, etc, voor welcke somma voorn. sij comparanten gerigtelijck verbinden al haer saetgewas, soo
rogge als boeckweite, alsmede haver en garste, alle haven en vhee, peerden en beesten etc en inboedel des
huyses, om sig daer aen cost en schaedeloos te kunnen verhaelen. Actum Scherpenzeel ut supra.

Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Lucas Heyinck en Geesken Wanninck sijn
huysvrouw, sij Geesken Wanninck met haer voorn. eheman in desen als haeren verkoren momboir
geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten oprecht en deugdelijck wegens opgenomene en te
dancke ontfangene penningen schuldig te sijn een somma van eenhondert en vijftig car gl ad 20 st het
stucke aen de Ed Gerrit te Linde en sijner erfgenaemen, welcke somma voorschr. sij comparanten
beloven jaerlyx te verrenten tegens vier gelijcke guldens percent. En in cas de rente een half jaer na den
verschijnsdag niet word betaelt, soo sal dan de selve met vier en een half gl betaelt worden, waervan het
eerste jaer renthe sal verschenen sijn den 3 may 1727 en soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele
aflosse toe, welcke denunciatie of opsaege ter wedersijden sal vrij staen een vierendeel jaers voor den
verschijnsdag te mogen en te moeten doen. Voor welcke capitale somma sij comparanten gerigtelijk
verbinden haer eigendoemelijcke caterstede Landewaerts met sijn ap- en dependentien, sijnde vrij en
allodiael en sonder beswaer in de buirschap Stockum gerigts Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen
om sig daer aen bij onverhopentlijcke misbetalinge, soo van capitael als interesse, cost en schadeloos te
kunnen verhaelen, renuncierende sij comparanten van alle exceptien en in specie van de exceptie van
ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Arent
Lentfort en Harmen van Lochum. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick rigter voorn. dese
neffens comparant die mede uit naeme van sijn vrouw, dewijl sij niet schrijven kan, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 3 may 1726.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen is Henrickjen te Riet weduwe van wijlen
meester Arent Smit in sijn leven kerckmeester tot Marckel, geassisteert met Mathias Wessels als haer
verkoren en toegelaeten momboir in dese. Ende bekende sij comparant voorn. den laetsten en den eersten
cooppenninck van den Leemakker van Jan Gerritsen Vedder ontfangen te hebben, dienvolgents doende
sij comparant voorn. daer van cessie, transport en overdragt aen voorn. Jan Gerrits Vedder en sijn
erfgenaemen, haer comparante daer van ontervende en den coper voorschr. en sijne erfgenaemen daer
wederom aenervende met belofte van de Leemakker, sijnde vrij en allodiael en sonder beswaer, ten allen
tijden te sullen wachten en waeren voor alle evictie en opspraecke als erfcoops recht is, id informa
amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Joost Henrick
Wonnenberg en Gerritsen Truitmans. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick rigter desen
neffens comparante en haar momboir voorschr. getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Stoevelaer den 6 may 1726.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen is Geesken Mensinck huysvrouw van Berent
Paesscher, geassisteert met pr. Bernard Pothoff als haer verkoren en toegelaeten momboir in desen,
kranck te bedde leggende edog bij seer goeden verstande, overdenckende de sterfelijckheit der
menschelijcke natuire, de sekerheit des doots en de onsekere uire van dien en niet gaerne uit dese werelt
willende scheiden, voor en al eer sij over haere tijdelijcke goederen, haar van Godt de Heere geredelijck
verleent hadde gedisponeert, soo is het dat sij testatrice voorn. haer ziele, soo haest de selve komt te
scheiden in handen van Godt Almagtig bevelende en haer doode lichaem ter eerlijcker begraffenisse. Voor
eerst houdende de huwelyxe voorwaerden met haer eheman voorn. opgerigt in sijn volle kragt en waeren
en voorts institueert en nomineert sij testatrice tot haar eenige en universele erfgenaem haer lieve eheman
Berent Paascher voorschr. in alle haere na te latene goederen, soo roerende als onroerende, actien en
crediten, egeen in het groot ofte klein uitgesondert, dog legateert aen Hilleken Mensinck een sergien
schorte en een kalminckse rijlijt en de verdere kleeren tot haer lijf behoorende en aen haer broer Willem

Mensinck en haar suster Henrickjen Mensinck om de selve tusschen haare gelijck of in gelijcke portien
te deelen. Nadat haer testatrice dit nuncupatyf testament bescheidentlijck van woort tot woort was
voorgelesen en gevraegt of sij vrij en onbedwongen tot de selve gekomen waere, soo heeft sij daerop
geantwoort van jae; willende en begerende dat het selve na haeren dode onverbrekelijck nagekomen
werde, ten minsten als een codicil gifte ter saecke des doots off onder den levendigen, ofte soo en als het
selve in de beste en cragtigste forme regtens sal kunnen of mogen bestaen. Daer dit aldus passeerde
waeren met mij richter aen en over als ceurnoten Jan Dijckkinck en Aalbert Coenderinck. Sonder argelist
in oirconde der waerheit hebbe ick rigter desen getekent en gezegelt, gelijck testatrices momboir voorn.
desen mede met haere naeme getekent en gezegelt heeft als daer toe specialijck versogt, vermits self
wegens lijfs swackheit niet tekenen kan nog zegel gebruickt.
Actum op het goed Paasschers in Beusbergen den 8 may 1726.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen is Jenneken Koeckkoeck geassisteert met de hr
secretaris Wolter Pothof als haer verkoren en toegelaeten momboir in desen, sij Jenneken Koeckkoeck
(Hayckers) voorschr. gesont van lichaem gaende en staende en bij volkomen verstand sijnde,
overdenckende de sterfelijckheit der menschelijcke nature, de sekerheit des doots en de onsekere uire van
dien, willende en begerende over haere tijdelijcke goederen haer van Godt de Heere genadelijck verleent,
eerst disponerenen haer ziele in handen van Godt Almagtig bevelende, soo heeft de selve voor dit aertsche
lichaem komt te scheiden, soo institueert en nomineert sij testatrice tot haer eenige ende universele
erfgenaeme Tonis en Derck Haykers, soons van wijlen haer broeder Gerrit Haykers, beide in egale
portien en bij vooraflijvigheit van de eene, soo sal deselve devolveren op de langstlevende in alle haer na
te latene goederen, soo roerende als onroerende, actien en crediten, egeene in het groot ofte klein
uitgesondert; voorts legateert sij testatrice voorn. aen de armen vijf guldens. Naer dat haar testatrice dese
haere nuncupatyf testament distinctelijck van woort tot woort was voorgelesen en haer gevraegt sijnde of
sij daer ongedwongen gekomen waere, soo heeft sij daer op geantwoort van jae, willende en begerende dat
dit haer nuncupatyf testament na haeren doot in alle sijne poincten en clausules onverbrekelijck sal
worden nagekomen; soo niet als een formeel nuncupatyf testament ten minsten als een codicil gifte ter
saecke des doots, soo en als de selve in de beste en cragtigste forma rechtens sal konnen of mogen
bestaen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten Reef Jan en Willem
Grooten. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens de hr secretaris Wolter
Pothoff haer verkoren momber, die sij testatrice voorschr. specialijck in judicio versogt heeft, dewijl sij
niet schrijven kan nog zegel gebruickt om uit haere name te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt.
Actum op den huys Scherpenzeel 28 april 1726.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen is Jan Meengs, kranck te bedde liggende edog
bij seer goeden verstande, overdenckende de sterflijckheit der menschelijcke natuire, de sekerheit des
doots en de onsekere ure van dien, dat niet gaerne willende sterven voor na en aleer hij over sijne
tijdelijcke goederen hem van Godt de Heere genadelijck verleent hadde gedisponeert, soo is het dat hij
testateur voorn. voor eerst sijn ziele te haest de selve dit aertsche lichaem komt te scheiden in handen van
Godt Almagtig bevelende en sijn doode lichaem ter eerlijcker begraffenis. Voorst soo institueert en
nomineert hij testateur voorn. tot sijn eenige ende universele erfgenaem sijn stijfmoeder Maria Voorts in
alle sijne na te latene goederen, soo roerende als onroerende egeene excempt, actien en crediten of wat
naeme de selve mogte hebben en bij vooraflijvigheit van de selve, soo sullen de selve devolveren op de
naeste bloetverwanten van hem testator voorn. Nadat hem testator dit sijn nuncupatyf testament
bescheidentlijck van woort tot woort was voorgelesen en hem gevraegt sijnde of hij ongedwongen daer toe
gekomen waere, soo heeft hij daerop geantwoort van jae, willende en begerende dat dit nuncupatyf
testament of uiterste wille na sijnen doot onverbrekelijck nagekomen werde soo niet als informeel

nuncupatyf testament, ten minsten als een codicil gifte ter saecke des doots ofte onder den levendigen ofte
soo en als de selve in de beste en cragtigste forma rechtens sal konnen of mogen bestaen. Daer dit aldus
passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Roelof Coeleman en Albert Wiemerinck.
Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick richter dese neffens testateur voorschr. getekent en
gezegelt en mr. Jan Scholten in judicio present daer toe specialijck van hem testator versogt sijnde, dewijl
hij geen zegel gebruickt en uit sijn naeme te zegelen en ten overvloet mede te teekenen.
Actum op het erve Meengs in Harcke den 24 may 1726.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Jan Worsinck, Berent Worsinck en sijn
huysvrouw Mechteld Greve, sij Mechtelt Greve met haer voorn. eheman Berent Worsinck in desen als
momboir geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten voorschr. oprecht en deugdelijck schuldig te
wesen aen Gerrit Greven en Mette Smits en haer beyder erfgenaemen wegens opgenomene en te dancke
ontfangene penningen een suivere somma van twee hondert en vijftig car gl ad 20 st het stuck, voor
welcke somma voorn. sij comparanten verbinden haer eigen doemelijcke stucke hooylant gelegen
tusschen Dijckkinck en de Scholtes van Harcke haer land in het Stockumerbroeck, sijnde vrij en allodiael
en sonder beswaer, met conditie voor welcke rente van voorschr. capitael hij rentheffer voorn. het jaer
hoie huys van voorschr. hooylant sal trecken of hooyen tot acht jaeren toe. En indien het mogte gebeuren
dat de rentgevers boven gemelte capitael met de costen van dien, te weten van dese versettinge eerder
konden wedergeven, soo sullen rentheffers voorn. daer mede tevreden moeten sijn en in cas gem. capitael
met de costen als boven gemelt in de tijd van acht jaeren a dato deses niet wederom word gerestitueert,
soo sal den eigendom van gem. hooylant aen rentheffers voorschr. overgaen, voor welcke capitaele
somma voorschr. sij comparanten gerigtelijck verbinden voornoemde mate in sijn bekende bepalinge
gerigts Kedingen gelegen om sig daer aen ten allen tijden cost en schaedeloos te kunnen verhalen. Daer dit
aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Jannes Tangena en Arent Lentfort.
Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese getekent en gezegelt neffens
comparanten. Ende wijl Jan Worsinck niet schrijven kan nog zegel gebruickt als mede Berent Worsinck
en Mechtelt Greve, soo hebben sij daer toe specialijck versogt Jannes Tangena voorn. om met haere
naeme mede te teekenen en te zegelen.
Actum Scherpenzeel den 22 juny 1726.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Jan Willemsen Laers en Grietien
Mensinck sijn huysvrouw, sij Grietjen Mensinck met haere voorn. eheman in desen als haeren verkoren
momboir geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten oprecht en deugdelijck verkoft te hebben aen
sijn Land-heere de Hoog Wel Geb Heere Antony Jurien van Haersolte Heere van Bredenhorst etc.,
haere eigendoemelijcke stucke hooyland de Brandemaet genaemt voor een somma van driehondert car gl
ad 20 st het stucke, in dier voegen waervan eerst en vooraf hondert guldens aen Henrick Swierinck
volgents hypothecatie op het selve lant sullen worden afbetaelt en twee hondert guldens op de agterstedige
pagten van voorschr. Lantheere, waer tegens sijn Hoog Wel Geboren voorn. wederom aengenomen heeft
den agterstedige verpondinge en contributie en vuirstedegelt van hem Laers voorn. aen de rigter van
Kedingen te willen .................rest manco.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
ceurnoten hier na benoemt gecompareert ende erschenen sijn Harmen Wevers en Egbertien Wevers, sij
Egbertien Wevers met haer voornoemde eheman als momboir in desen geassisteert sijn. Ende bekenden sij
comparanten oprecht en deugdelijck wegens verstreckte en te dancke ontfangene penningen, schuldig te
sijn een somma van vijhondert car gl ad 20 st het stucke aen de Ed. Harmen van Marckel, haer stijfsoon

woonende in Den Hage en sijne erfgenaemen, welcke somma sij comparanten beloven jaerlyx te verrenten
met vier gelijcke guldens van het hondert, van welcke capitaele somma voorschr. het eerste jaer rente sal
verschenen wesen op den 7 octob. 1727 en soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse toe, die ten
wedersijden vrij sal staen een half jaer voor den verschijndagh te mogen en te moeten doen. Welcke
capitaele summa voorn. sij comparanten gerigtelijck verbinden tot een speciael hpytheeq haer
eigendoemlijcke caterstede Wevers genaemt met den gaerden, sijnde vrij en allodiael in de buirschap
Stockum gerigts Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen, om sig daer aen bij onverhoopte
misbetalinge cost en schadeloos te kunnen verhalen, renuncierende sij comparanten van alle exceptien hier
tegens en hen ontervende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde
waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Jan Henrick Gorkinck en Bartelt Schreurs. Sonder
arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens de custor Abram Gorkinck tot Marckel,
die sij comparanten hiertoe specialijck in judicio hebben versogten met haere naeme te tekenen en te
zegelen, dewijl sij niet schrijven kunnen nog zegel gebruicken, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 7 october 1726.
manco .............. als het erve Vinkers in Harcke gelegen met sijn onderhoorige hoge en lage landerijen,
huys, schuire en houtgewas cum annexis, waervan de helfte aen comparant is competerende, gelijck
taxeert wor het halve erve Vinkers op twee duisent guldens, segge 2000. Verklarende hij comparant en om
desselfs vrouwen sieckte de rato caverende de selve perceelen reel te verborgen voor den ontfang en
voldoeninge van de resolutie voorn., certificerende vervolgens de goederen te sijn vrij en allodiael als
mede niet beswaert, verset of verhypothiseert. En waeren hier aen en over met mij richter voorn. als
ceurnoten Jan Steenmetseler en Arent Lentfort. In waerheits oirconde en om te strecken nae behooren
hebbe desen eigenhandig neffens den comparant getekent en gezegelt.
Actum op de huyse Scherpenzeel den 1 novemb. 1726.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jan Mensinck sijnde wat swack van lichaem
dog bij seer goed verstant en uitspraeke en niet gaerne uit dese werelt willende scheiden sonder over sijne
tijdelijcke goederen te disponeren, dienvolgents institueert en nomineert hij testator na sijnen dode in alle
sijne goederen, roerende en onroerende, actien en crediten, niets van allen uitgesondert, tot sijn eenige en
universele erfgenaemen Jan van't Buswinckel tegenwoordigen bouwman van het erve Mensinck en sijne
huysvrouwe Arentjen Mensinck, testators respective swager en halve suster. Edog legateert aen sijne
halve broer Jan Mensinck woonende in Colmschaete op het goed genaemt Venninck een summa van
vijftig car gl, mits en onder dese expresse conditie nogtans dat gemelte sijn halve broer wederom op het
erve Mensinck sal hebben te leven en in te brengen sodaene twee beesten als hij van testator reeds
gekregen heeft en bij manquement van dien sullen de geseide vijftig guldens aen de geinstitueerde
erfgenaemen verblijven. Vervolgens legateert hij testator voornoemt aen sijn stijfmoeder sijn kleren en
linnen tot sijn lijf gehoorende, testator begerende dat dese sijne uiterste wille alsoo na sijnen dode kragt en
effect sorteren, hetsij als een formeel testament codicil gifte ter saecke des doots, of onder den levendigen
ofte soo en als deselve best na regten kan of mogen bestaen. Aldus gedaen ten overstaen van mij richter
voorn. en ceurnoten Brinck Jan en Wessel Breucker. Sonder arg of list in kennisse der waerheit hebbe ick
richter dese getekent en met mijn signet becragtigt, gelijck dese mede op versoeck van hem testator
vermits hij niet schrijven kan uit sijnen name door procurator Bernard Pothoff getekent is en gepitseert is
binnen Stockum den 17 novemb. 1726.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn burgermeesteren Henrick Jalinck en
Willebrand Boreas in qualiteit als mombaeren van de kinderen van wijlen Henrick Gesseler. Ende
bekenden sij comparanten in haer voorschr. qualiteiten na ontfanck van den laesten en den eersten

cooppenninck van een stucke saeylant, gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben, gelijck sij
comparanten het selve stucke lands groot ses schepel gesaey, sijnde vrij en allodiael uitgenomen de
agterstedige heeren pachten, in de buirschap Elsen tusschen Cuiper junior en Jan Letinck haer land in het
Elsener Broeck gerigts Kedingen gelegen; alsoo gerigtelijck cederen, transporteren en overdragen cragt
deses aen Derck ten Heckhuys en Anna Matena en haar beyder erfgenaemen, hun comparanten van
voorschr. stucke lants ontervende ende hen coperen voorn. en haere erfgenaemen daer wederom eeuwig
en erffelijck aenervende, voorts belovende sij comparanten in haere qualiteiten het voorschr. stucke lants
ten allen tijden te sullen wagten en waeren voor alle evictie en opspraecke als erfcoops recht is id informa
amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Henrick
Aelberinck en Lucas ten Sende. Sonder arg of list in oiconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens
comparanten getekent en gezegelt.
Actum Scherpenzeel den 14 december 1726.
Compareren in dese Ed gerigte Derck Spekenbrinck (Stockhurn) en desselfs ehevrouw Hermken
Spekenbrinck marito tutore, voordragende hoe dat sij comparanten soo verre aen pachten sijn verlopen
dat niet in staet sijn en de selve onmogelijckheid om promptelijck te konnen betaelen, weshalven sij
comparanten genootsaeckt worden om haere goederen aen haerer Landheer te cederen, vervolgens deselve
niets uitgesondert als peerden, beesten, huysgerack en gesaey op den lande mits desen aen haer Landheer
de HWG Heer van Coeverden toe Wegdam in voldoeninge van haere agterstedige pagten en cederen en
overgevende om daermede te doen en handelen als sijn Hoog Wel Geb ...... uit sal worden betaelt de
agterstedige Heeren lasten, soo sij de heer rigter als bij de collecteurs meyer van de gesaeyde landen ten
agteren sijn.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Gerrit Roesinck en sijn huysvrouw Jenneken
Roesinck met haer eheman voorn. als haer verkoren momboir in desen geassisteert sijnde. Ende bekenden
sij comparanten oprecht en deugdelijck wegens opgenomene en te dancke ontfangen penningen een
suivere somma van eenhondert en vijftig car gl ad 20 st het stucke schuldig te sijn aen de Ed Wolter
Knape koopman tot Goor en sijn huysvrouw Arnoldina Isabella van Meyers en haer beyder
erfgenaemen, welcke somma voorschr. sij comparanten beloven jaerlyx te verrenten tegen vier en een
halve gulden van het hondert, waervan het eerste jaer rente sal verschenen sijn den 14 juny 1728 en soo
voorts van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse toe, de welcke een half jaer voor den verschijnsdagh sal
mogen en moeten geschieden en ten wedersijden vrij staen sulx te mogen en te moeten doen. Voor welcke
capitale somma voorn. sij comparanten gerigtelijck verbinden haer eigendoemelijcke erve Roesinck
genaemt met alle sijne toebehooren, ap- en dependentien van dien, oude en nieuwe geregtigheit, sijnde vrij
en allodiael in sijn bekende bepalinge in de buirschap Elsen gerigts Kedingen gelegen om sig daer aen bij
onverhopentlijcke misbetalinge, soo van capitael als van interesse cost en schadeloos te konnen verhalen.
Voorts renuncierende sij comparanten van alle exceptien hier tegens en hen ontervende en in specie van
de exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als
ceurnoten Willem Tangena en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter
voorn. dese neffens comparanten getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 15 juny 1727.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Roelof Witmoes en Maria Hendertinck sijn
huysvrouw (zij woonden tot ca 1719 op Hendertink) met haer eheman voorschr. in desen als haer
verkoren momboir geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten na ontfanck van den laesten en den
eersten cooppenninck van het vierde part van de Hollants beeke maet ontfangen te hebben van Berent
Esendam. Dienvolgents doende sij comparanten mits desen gerigtelijcke cessie, transport en overdracht

van voorschr. vierde part de Hollants beeke maet, sijnde vrij en allodiael en sonder schattinge die uit het
erve en goet Hollants betaelt word, gelegen bij het goed Holland in de marcke van Enter gerigts Kedingen
aen Berent Esendam en sijn huysvrouw Geesken Holland en haer beyder erfgenaemen, hen comparanten
voorn. daervan ontervende en hun coperen voorschr. daer eeuwig en erffelijck wederom aenervende met
verdere belofte van het selve vierde part ten allen tijden te sullen wachten en waeren voor alle evictie en
opspraecke als erfcoops recht is, id informa amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter
hier aen en over als ceurnoten Willem Grooten en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der
waerheit hebbe ick richter dese neffens comparanten getekent en gezegelt, die selve mede op versoeck van
sijn vrouw heeft gedaen, dewijl sij niet schrijven kan nog zegel gebruickte.
Actum Scherpenzeel den 13 septemb. 1727.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Willem Slighman en sijn huysvrouw
Margareta van Nienamptsen geassisteert met haer eheman voorschr. als haeren verkoren momboir in
desen en Harmen Wyemerinck voor hem selfs en de caverende voor sijn broeder en suster Arent en
Wijse Wyemerinck. Ende bekenden sij comparanten elck en een yder int bysonder na ontfanck van den
eersten met den laesten cooppenninck de thiende uit den Bergskamp, mede een stucke lant voor op den
Esch, als mede van de thiende uit een stucke lants op den Esch voldaen en betaelt te sijn. Dienvolgents
doen sij comparanten gerigtelijcke cessie, transport en overdragt van gemelte thiende uit de Bergscamp als
mede van een thiende uit een stucke lant voor op den Marckeler Esch tegen Elkincks lant, groot omtrent in
sijn geheel drie mudde gesaey aen Jan Menderinck en Fenneken sijn huysvrouw en haer beyder
erfgenaemen, haer comparanten en erfgenaemen van voorschr. thientbaeren stucken ontervende en
koperen voorn. en erfgenaemen daer eeuwig en erffelijck weder om aenervende met verdere belofte van
hen comparanten van de selve thientbaere stucken voorn. ten allen tijden te sullen wagten en waeren voor
alle evictie en opspraecke als erfcoops recht is, id informa amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren
met mij richter hier aen en over als ceurnoten Jan Dijckkinck en Arent Lentfort. Sonder arg of list in
oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens Willem Grooten die in judicio speciael daertoe van
haer comparanten is versogt om uit haere naeme te tekenen en te zegelen, dewijl sij geen zegel gebruicken
nog schrijven kunnen, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 30 december 1727.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is Jan Floris Meyer, scholtis van Marckel,
vertoonende de notificatie van de haer Ed Mog Heeren Gedeputeerden van Overijssel de dato den 13
septemb. 1726 ten fine van borgstelling voor de landmiddelen wien ten gevolge comparant versogte dat
des selfs reele goederen onder mijn aenbevolen richterampt gelegen, mogte worden gepriseert en getaxeert
als het Nieuwe Lant genaemt als mede het Welles stucke sijnde bouwlant beyde stucken in de buirschap
Harcke gelegen, gelijck wij dese voornoemde stucken te saemen taxeren en priseren circum circa op een
somma van seshondert car guldens, verklarende deselve parcelen of stucken land reeel te verborgen en te
verbinden in voldoeninge van bovengemelte resolutie, certificerende vervolgens dese voorschr. stucken
bouwlant te sijn vrij en allodiael als mede niet beswaert, verset off verhypothiseert. Daer dit aldus
passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Gerrit Heijinck en Gerrit ten Donkelaer.
Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter voorn. dese neffens comparante getekent en
gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 4 january 1728.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is Henrick Costers. Ende bekende hij comparant

met cragte van een handschrift in dato den 16 octob. 1724 opgerigt, de welcke mits desen hiermede word
geannulleert, gemortificeert en gedodet, oprecht en deugdelijck schuldig te wesen eene suivere somma van
tweehondert en drie en vijftig car gudens en thien stuyvers aen Derck Cusbelt en Henrickje te Riet voor
desen weduwe van wijlen meester Arentsen Smit kerckmeester tot Marckel en haer beyder
erfgenaemen, welcke somma voorn. hij comparant belooft jaerlix en alle jaeren te verrenten met vier
guldens procent, waervan het eerste jaer renthe sal verschenen sijn den 22 mey 1729 en soo voorts van
jaer tot jaer tot de effectuele aflosse toe, die ter wedersijden sal vrij staen om die een half jaer voor den
verschijnsdagh te mogen en te moeten doen, voor welcke capitale summa voorschr. hij comparant
gerigtelijck verbint en stelt tot een speciael hypotheecq sijne eigendoemelijcke stuckjes lant genaemt de
Hoeckjes en het Veldeken genaemt, sijnde vrij en allodiael en onbeswaert, om sig daer aen bij
onverhopentlijcke misbetalinge cost en schaedeloos te kunnen verhalen, renuncierende hij comparant
voorts van alle exceptien, hoe die genaemt souden kunnen worden, alsmede in specie van die exceptie van
ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten mr Jan
van Leeuwen en Wessel Breuker. In oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens de scholtes
Floris Meyer die hiertoe specialijck van hem comparant versogt is om uit sijne naeme te tekenen en te
zegelen, dewijl hij niet schrijven kan nog zegel gebruickt, getekent em gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 22 may 1728.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Aeltjen Wanders voor haer selfs, geassisteert
met Arent Lentfort als haer verkoren momboir in desen en als volmagtiger van haere soon Henrick
Berents en sijn huysvrouw Geertruid Nilands marito tutore, luid procuratie van den 31 may deses jaers
1728 voor de Heeren Burgermeesteren, Schepenen en Raden der stad Deventer gepasseert en subtemptie
van secretaris Everhard Jordens den selven in judicio gesien en van waeren erkent, en Derck Egberts op
de Borckel als vader van de onmundige kinderen met naemen Gerrit (*1712) en Henderina (*1709)
Dercksen en Jan Jansen Egberts als momboir. Ende bekenden sij comparanten den laesten en den eersten
cooppenninck ontfangen te hebben ter somma van vijfhondert car guldens van het Splinters Slag van
Gerrit Berents en Wilhelmina Driesen. Dien volgents doen zij comparanten gerigtelijcke cessie, transport
en overdracht van gemelte Splinters Slag, sijnde vrij en allodiael in de buirschap Marckel gerigts
Kedingen gelegen aen Gerrit Berents en Wilhelmina Driesen en aen haer beyder erfgenaemen, hun
comparanten en erfgenaemen daervan ontervende en kopere voorn. en haere erfgenaemen daer wederom
aen ervende met belofte van hun comparanten van het voorn. Splinter Slag ten allen tijden te sullen
wachten ende waeren voor alle evictie en opspraecke als erfcoops recht is, id informa amplissima. Daer dit
aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Henrick Bouwmeester en Jan
Bereninck. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens Lucas Gosewinus
Vosdinck die comparanten hier toe specialijck in judicio hebben versogt om uit haere naeme te teekenen
en te zegelen, dewijl sij niet schrijven kunnen nog zegel gebruicken, getekent en gezegelt.
Actum Keppels den 31 may 1728. (Nb Derck Egberts tr 1708 te Holten met Elisabeth Berents).
Gerrit Berents en Wilhelmina Driesen lenen daarom f 200 van Arent Jansen ten Voorde en vrouw
Hermina Dercksen wonende te Wegele (Diepenveen).
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Roeloff Leeftinck en sijn huysvrouw Engele
ten Cotte, sij Engele ten Cotte met haer voorn. eheman in desen als haeren verkoren momboir geassisteert
sijnde. En bekenden sij comparanten oprecht en deugdelijck wegens opgenomene en te dancke ontfangene
penningen, schuldig te wesen een suivere somma van eenhondert en vijftig car guldens ad 20 stuyvers het
stucke aen Jenneken en Harmken Coenderinck te saemen en haere erfgenaemen, welcke somma sij
comparanten beloven te sullen verrenten met vier gelijcke guldens percent, waervan het eerste jaer renthe
sal verschenen sijn den 5 juny 1729 en soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse toe die ten

wedersijden vrij sal staen om een half jaer voor den verschijnsdag te mogen en te moeten doen. Voor
welcke capitale somma voorschr. sij comparanten gerigtelijck verbinden haer eigendoemelijcke stucke
hooylant aen den Messelinck dam groot vijf schoof daegs, sijnde vrij en allodiael, in de buirschap
Stockum gerigts Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen om sig daer aen bij onverhopentlijcke
misbetalinge, soo van capitael als interesse cost en schadeloos te kunnen verhalen, renuncierende sij
comparanten van alle exceptien soo eenigsints hiertegens contrarierende sijn, alsmede van de exceptie van
ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten mr. Jan
van Leeuwen en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter neffens
comparant voor hem selfs als mede uit naeme van sijn vrouw specialijck daertoe versogt om met haere
naeme te teekenen en te zegelen, dewijl sij niet schrijven kan nog zegel gebruickt, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 5 juny 1728.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jan Ribbers en Gerrit Ribbers, sij testateuren
gaende en staende en gesont van lichaem, beyden bij seer goeden memorie en verstande, de welcke
verklaeren uit overweginge van de sekerheit des doots, de onsekere uire van dien, willende sij testateuren
dese nuncupative dispositien en uiterste wille bij desen op te rigten. Ende nomineerden ende institueerden
sij testateuren elck in het bysonder tot haer universele erfgenaemen haer broeder Henrick Ribbers en
desselfs huysvrouw Gerritjen Boesinck en bij vooraflijvigheit van de selve haere kinderen met namen
Berent en Jenneken Ribbers en sulx in egele portien in alle haere na te latene goederen, soo roerende als
onroerende, actien en crediten, egeene uitgesondert, soo groot als klein of wat naeme hetselve mogte
hebben, met conditie nogtans dat sij testateuren voornoemt haer leven lang in eeten, drincken, linnen en
wullen van haere erfgenaemen voorschr. mogen onderhouden worden, soo en als het behoort. Hoedanige
testamentaire dispositie haer testateuren voorn. en een yder in het bysonder seer onderscheidentlijck
voorgelesen en gevraegt of sij tot deselve onbedwongen met voorbedagten rijpen beraede gekomen sijn,
soo hebben sij beyde en een yder in het bysonder verklaerd van jae ende begeert dat dese haere uiterste
wille in allen deele effect moge sorteren, soo niet als een bondig nuncupatyf testament, ten minste als een
codicil gifte ter saecke des doots ofte soo en als die best in de bondigste en cragtigste forme rechtens kan
bestaen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten mr Lambert Jan
van Leeuwen en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens
Willem Grooten, die hiertoe specialijck is versogt door testateuren, in judicio present sijnde, dewijl sij niet
schrijven konnen nog zegel gebruicken, om uit haere naeme te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt.
Actum Scherpenzeel den 21 augusty 1728.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is mr Arent Bruininck timmerman tot Goor. Ende
bekende hij comparant volgens coopcedule in dato deses jaers van opgericht quo relatio van twee stucken
saeylant en nog van het Meeken sijnde een stuckjen hooylant een schoof daegs, na ontfanck van den
laesten en den eersten cooppenninck van Jan Teemker gecedeert, getransporteert en overgedragen te
hebben, gelijck hij comparant voorn. de selven stucken saeylant en het Meeken ongeveer groot vijf
schepel gesaey gelegen tusschen Henrick Cuiper en Henrick Coltvoort haer land en teindens aen Hege
Lambert sijn lant, sijnde vrij en allodiael en sonder beswaer in de buirschap Elsen(erbroek) gerigts
Kedingen gelegen, alsoo gerigtelijck cedeert, transporteert en overdraegt, cragt deses aen coper Jan
Teemker voorn. en sijn huysvrouw Fenneken Albertsen en haer beyder erfgenaemen; hij comparant
voorn. van voorn. stucken lands ontervende en hem coper en desselfs erfgenaemen eeuwig en erffelijck
daer wederom aenervende, belovende hij comparant verders deselven stucken lands voorschr. ten allen
tijden te sullen wachten ende waeren voor alle evictie en opspraecke als erfcoops recht is, id informa
amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten de heer
Henrick Michorius en Wijgert Olthuys. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick rigter dese

neffens comparant getekent en gezegelt.
Actum Scherpenzeel den 14 septemb. 1728.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is Arent Lentfort, kranck te bedde leggende edog
bij seer goet verstant, dewelcke verklaert uit overweginge der sekerheit des doots en den onsekere uire van
dien, genegen te wesen sijne testamentaire dispositie en nuncupative uiterste wille bij desen op te rigten.
Ende nomineerde ende institueerde hij testateur voorn. tot sijn eenige ende universele erfgenaem sijn
broeder Jan Lentforts en bij vooraflijvigheit van deselve sijn vrouw Aeltjen Lentforts (Olbering) en
derselver kinderen met naemen Henderina, Jan, Gerrit en Wijsche Lentforts en sulx in egale portien in
alle sijne na te latene goederen, soo roerende als onroerende, actien en crediten, egeene in het groot ofte
klein uitgesondert, voorts legateert, geeft en maeckt hij testateur voorschr. aen sijn broeder Gerrit
Lentfort drie guldens en aen sijn suster Hendrickje Lentfort mede drie guldens en aen sijn neven Jan en
Gerrit Lentfort, sijne klederen soo linnen als wullen en aen sijn nigtien Henderina Lentforts een nieuw
kleet. Hoedanige nuncupative testamentaire dispositie hem testateur voorn. seer onderscheidentlijck van
woort tot woort voorgelesen sijnde en gevraegt of hij testateur tot deselve onbedwongen met voorbedagten
rijpen beraede gekomen is, soo heeft hij testateur daer op verklaert van jae. Ende begeert dat dese sijne
uiterste wille in allen deele effect moge sorteren, soo niet als een bundig nuncupatyf testament ten minsten
als een codicil gifte ter saecke des doots ofte soo en als die mede bondigste en cragtigste forme regtens
kan bestaen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Thij Wolbert
en Willem Tangena. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens
burgermeester Berend Pothoff, die hij testateur in judicio hier toe specialijck heeft versogt, dewijl hij niet
schrijven kan nog zegel gebruickt om uit sijne naeme te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 16 september 1728.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Harmen Donders en sijn huysvrouw Janna
Twenhuys, marito tutore, ende bekenden sij comparanten naer ontfanckst van den laesten en den eersten
cooppenninck van de katerstede Coer Egberts genaemt in het Elsener Broeck van wijlen Jan en Derck
Tisinck ontfangen te hebben. Dienvolgents doen sij comparanten aen Derck Tisinck en sijner
erfgenaemen cessie, transport en overdragt van gemelte caterstede voorm., sijnde vrij en allodiael met sijn
ap- en dependentien en nieuwe beregtigheit in de buirschap Elsen gerigts Kedingen gelegen, hun
comparamten van gemelte caterstede ontervende en voorschr. koper Derk Tisinck daer wederom
aenervende, met belofte van de selve caterstede ten allen tijden de sullen wachten ende waeren voor alle
evictie en opspraecke als erfcoops recht is. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en
over als ceurnoten Arent Lentfort en Harmen Tangena. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe
ick richter dese neffens comparanten voorn. getekent en gezegelt.
Actum den 12 october 1728.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Derck Tioinck, Arent Tioinck en Gerrit
Tioinck. Ende bekende sij comparanten na ontfanck van den laesten en den eersten cooppenninck van de
caterstede Coer Egberts genaemt in het Elsener Broeck gelegen met sijne ap- en dependentien, soo als
het selve in sijn bepalinge tegenswoordig is gelegen, ontfangen te hebben van Jan Teemker.
Dienvolgents doen sij comparanten na ontfanck van den laesten en den eersten cooppenninck cessie,
transport en overdragt van bovengemelte katerstede, sijnde vrij en allodiael cum annexis met sijnde oude
en nieuwe geregtigheit in de buirschap Elsen gerigts Kedingen gelegen aen Jan Teemker en sijner
erfgenaemen, hun comparanten voorn. daervan eeuwig en erffelijck ontervende en den koper voorschr. en

sijn erfgenaemen daer wederom aen ervende, met belofte van comparanten van de selve caterstede ten
allen tijden te sullen wachten ende waeren voor alle evictie en opsprake sij comparanten een yder in
solidum sig verbinden haer personen en reele goederen als mede voor de onvermoedelijcke pretensien soo
Henrick Hayker en desselfs huysvrouw Geese Tisinck en Derckjen Tioinck hier op souden kunnen of
mogen maken onder verbant als vooren. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en over
als ceurnoten Willem Tangena en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick
rigter dese neffens burgermr Bernard Pothof, die sij comparanten specialijck in judicio versogt hebben om
uit haere naemen te tekenen en te zegelen, dewijl sij niet schrijven kunnen nog zegel gebruicken, getekent
en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 12 october 1728.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jan Teemker en sijn huysvrouw Fenneken
Alberts, sij Fenneken Alberts met haer voorn. eheman in desen als haeren verkoren en toegelaeten
momboir geassisteert sijnde. Ende bekende sij comparanten oprecht en deugdelijck, wegens opgenomene
en te dancke ontfangene penningen, schuldig te sijn eene suivere somma van driehondert car guldens ad
20 stuyvers het stuck aen de Hoog Wel Geb Baron Johan Ernst Wilhelm van Hoevel Heere van
Heekeren etc en sijn Hoog Wel Geb Gemalinne Baronesse Isabella van Ense Vrouw van Heekeren
en haer Hoog Wel Geb beyder erfgenaemen, welcke capitale somma voornoemt sij comparanten beloven
jaerlyx te verrenten tegens vijf gelijcke guldens percento, waervan het eerste jaer renthe sal verschenen
sijn den 24 octob. 1729 en soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse toe, met conditie dat
rentgever altijd vrij sal staen om het selve capitael voorn. met den interesse van dien te mogen en te
konnen restitueren, voor welcke capitale somma voorschreven sij comparanten gerigtelijck verbinden
haere eigendoemelijcke vrije en allodiaele caterstede Coer Egberts genaemt cum annexis met alle sijne
onderhoorige landerien, alsmede nog twee stucken saeylant en het Meeken groot omtrent vijf schepel
gesaey en een schoof dages hooylant, mede vrij en allodiael van Arent Bruininck aengekoft, alles onder de
buirschap Elsen in sijn bekende bepalinge gerigts Kedingen gelegen, om sig daer aen bij overhopentlijcke
misbetalinge, soo van capitael als interesse cost en schadeloos te kunnen verhalen, renuncierende sij
comparanten van alle exceptie desen eenigsints contrarierende alsmede van die van ongetelden gelde.
Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten Willem Grooten en Arent
Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick rigter dese neffens comparant getekent en
gezegelt, die sulx mede voor sijn vrouw heeft gedaen, dewijl sij niet schrijven kan nog zegel gebruikt.
Actum Scherpenzeel den 24 october 1728.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat ick rigter voornoemt, als
volmagtiger van de Hoog Wel Geb Freulyn Judith Elisabeth Grobbe geassisteert met Henrick
Camphuys als haer H Wel Geb in desen verkoren en toegelaten momboir, luid procuratie voor de heer
rigter Jacob Davy van Ootmarssum gepasseert den 23 september 1728 quo relatio als daer bij het ersien de
selve in judicio gesien, gelesen en van waerden erkent. Ende bekende ich rigter als volmagtiger voorn. na
ontfankst van den laesten en den eersten cooppenninck van Derck Tioinck volgens coopcedule van den
29 octob 1723 quo relatio, bij haer Hoog Wel Geb selfs ontfangen en daervan gequiteert en voor goede
betalinge bedanckt luid procuratie voorschr. van het vierde part van het erve Tioinck gecedeert,
getransporteert en overgedragen te hebben, gelijck ick rigter en in mijn voorschr. qualiteit, alsoo
gerigtelijck gemelte vierde part met sijn hooge en laege landerien, ap- en dependentien van dien, oude en
nieuwe geregtigheid in de buirschap Elsen gerigts Kedingen gelegen cedere, transportere en overdrage
cragt deses aen Derck Tioinck en sijner erfgenaemen daervan ontervende ende hem koper Derck Tioinck
daer eeuwig en erffelijck wederom aen ervende met verdere belofte van haer Freulyn voorn. het selve
vierde part van voorschr. erve ten allen tijden te sullen wachten ende waeren voor alle evictie en
opspraecke als erfcoops recht is, id informa amplissima. Daer dit aldus passeerde waere met mij richter

hier aen en over als ceurnoten Jacob Modders en Harmen Lentelinck. Sonder arg of list in oirconde der
waerheit hebbe ick rigter dese en mede als volmagtiger van de Freulyn Grobbe voorn. uit haer Hoog Wel
Geb naeme getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 4 november 1728.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is dr. Andr. Joan Dull, vertoonende een speciale
volmagt gepasseert voor de heer richter Davy van Ootmarssum en daer bijbenoemde keurnoten in dato
den 12 november 1728, waerbij hij comparant door de Hoog Wel Geb Mevrouw Douariere van
Herickhaeve geassisteert met dr Helter en de Hoog Wel Geb Heer Frederick Christiaen van
Bonninckhausen en sijn H W Gemalinne met haer ehe Heer geassisteert is, bevolmagtigt om wegens drie
vierde parten van het erve Tioinck in de buirschap Elsen onder desen ed gerigte gelegen, landzedelijck
transport en opdragt te doen en voor de evictie ten enveren en daeromtrent te doen als na lantr. word
geregeviveerd, welcke volmagt alhier in judicio gesien, gelesen en van waerden is erkent waer ten gevolge
hij comparant on voorschr. qualiteit verklaerde te cederen en te transporteren de drie vierde parten van
gemelte erve Tioinck in conformite van de coopcedulen daervan respective gemaekt, sulx aen handen van
gemelte Derck en Gerrit Tioinck, verklarenden de volle cooppenningen te sijn voldaen, gelijck mede de
Heer Hoefslag wegens sijn ed versettinge soo van capitael als interesse is voldaen en soo als sijn ed in
judicio heeft bekent, welck capitael ten laste was van de Heer Grubbe to Herinckhave; dienwegens sijn
heer principaal en vrouw principalinne daervan ontervende en gemelte Derck en Gerrit Tioinck daer aen
ervende, sulx voor beydersijts erfgenaemen met belofte van de heer en vrouwen verkoperen deesen koop
voor alle evictie en namaninge te staen wagten en waeren als na lantregte. In waerheits oirconde hebbe ick
rigter voornoemt desen getekent en gezegelt, gelijck door comparant mede is gedaen.
Actum Goor den 15 november 1700 agtentwintig. En waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten
Jan Floris Meyer en Jan van Leeuwen. Assuerus Fockinck Rigter
Andr. Joan Dull
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Derck Tioinck en Gerrit Tioinck, welke
bekenden wegens verstreckte en bij haer comparanten te dancke ontfangene penningen oprecht en
deugdelijck schuldig te wesen aen de ed Harmen Jolinck burgermeester tot Almelo en Helena ten
Stockelaer eheluiden, de somma van twee duisent en seshondert guldens capitael, welke penningen tot de
effective voldoeninge toe beloofden te verrenten tegens vier guldens van het hondert jaerlyx en alle jaer,
sullende het eerste jaer renthe verschenen sijn op den eersten november des jaers 1729 en sal de opsaegen
wedersijts vrij staen, mits dat een half jaer voor den verschijnsdag geschied, voor welck capitael en daer
op te verlopenen interessen waeren verbindende haere personen en goederen en daervoor tot een speciael
onderpand stellende haer eigendoemelijcke erve Tioinck met desselfs toebehooren onder desen ed gerigte
in de boerschap Elsen gelegen, soo als door comparanten repective is aangekoft en tegenswoordig door de
selve beseten word, welck erve ick rigter voorn. mijnes wetens certificere ten prothocolle te wesen
onbeswaert ten einde sig renthefferen ten allen tijden aen voorschr. erve kost en schaedeloos kunnen
verhaelen. Daer dit aldus passeerde waeren nevens mij richter aen en over als ceurnoten Jan Floris Meyer
en Jan van Leeuwen. In waerheyds oirconde hebbe ick rigter voornoemt deesen eigenhandig geteekent en
gezegelt gelijck mede dr Dull voor comparanten getekent en gezegelt heeft.
Actum Goor den 15 novemb. 1728. Assuerus Fockinck Rigter
Andr. Joan Dull voor comparanten
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel in
den tijd Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en
ceurnoten Antony ter Keurst en Willem Morre gecompareerd ende erschenen sijn procurator Josias
Huysken in qualiteit als volmagtiger van de Heer Andreas Arentsen ende vrouw Aleida van Boeckholt
eheluyden, luid procuratie voor Burgermeesteren, Schepenen ende Raaden der stad Deventer op den 11

october deses jaers op comparand gepasseerd, alhier vertoont, gelesen ende van waerde erkend, welke
bekende om een sekere somma van penningen aen sijne principalen ten genoegen voldaen ende betaelt,
gecedeeert, getransporteert ende overgedragen te hebben, sulx doende en vermits desen aen de Heeren
gebroederen Nicolaus en Jan van Boeckholt sijne principalen, derde part in de geregte halfscheid van het
erve Boelinck onder deesen ed gerigte kennelijck gelegen en de daer sijne principalen aen haer wel ed
verkoft. Daer van ten erffelike profite ende behoeve van de koperen voorn. ten bestendigsten na lantregte
verstaende ende afstand doende. Belovende hij comparant dese koop voor alle evictie en opspraecke en
namaninge te sullen staen wagten en waeren, soo en als na erfkoops regt bekend. Sonder arg of list ende in
waerheits kennis hebbe ick rigter voorn. deese neffens den comparant eigenhandig geteekent en gezegelt.
Actum den 8 december 1728.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is Egbertien Dercksen Stoevelmans (Wissink)
geassisteert met mr. Jan Helmig als haren verkoren en toegelaten momboir in desen; sij testatrice voorn.
kranck sijnde edog bij seer goeden verstande en memorie, de welcke verklaert uit overweginge van de
sekerheit des doots en onsekere uire van dien, genegen te wesen haer testament en uiterste wille bij desen
op te rigten. En nomineerde en institueerde sij testatrice voorn. geassisteert als vooren, tot haer eenige en
universele erfgenaem haer liefe nigt Jenneken Stoevelmans in alle haere na te latene goederen, soo
roerende als onroerende, actien en crediten, egeene uitgesondert, vervolgens legateert, geeft en maekt sij
testatrice de tugt of het vrugtgebruick van haere gehele nalatenschap aen haer lieve eheman Wolter
Stoevelman sijn leven lang, uitgesondert de kiste en kleren die sal Jenneken Stoevelmans aenstonts na
doode van haer testatrice mogen trecken en ontfangen. Hoedanige dispositie haer testatrice voorn.
onderscheidentlijck van woort tot woort voorgelesen sijnde of sij tot de selve onbedwongen met
voorbedagten rijpen beraede tot de selve gekomen is, soo heeft sij daer op verklaert van ja en daer toe
vrijwillig gekomen te sijn. Ende begeert dat dese haere nuncupative testamentaire dispositie in allen deele
effect moge sorteren, soo als een formeel nuncupatyf testament, ten minste als een codicil gifte ter saecke
des doots ofte soo en als die best na reghten kan bestaen. Sonder arg of list in waerheits kennisse hebbe
ick rigter voorn. dese neffens mr Jan Helmigh, die sulx gedaen heeft als verkoren momboir van testatrice
en oock in desselfs plaets als daer toe in den gerigte versogt sijnde, vermits sij niet schrijven kan nog zegel
gebruickt, getekent en gezegelt. En waeren hier aen en over als ceurnoten Melis ten Morsche en Arent
Lentfort.
Aldus geschiet op de katerstede Stoevelmans in Harcke den 5 febr. 1729.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen Jenneken ten Sende neffens haeren soon Willem
Swoofferinck; sij Jenneken ten Sende met haar voorschr. soon als haeren verkoren momboir geassisteert
zijnde. Ende bekende sij comparant wegens opgenomene en te dancke ontfangene penningen ter somma
van eenhondert en vijftig car guldens, schuldig te sijn aen de ed Jan Dikkers en sijn huysvrouw
Derckjen Hermelinck en haer beyder erfgenaemen, welcke somma voorschr. sij comparante geassisteert
als vooren belooft voornoemde somma te verrenten tegens vijf van het hondert, waervan het eerste jaer
renthe sal verschijnen als huiden over een jaer sijnde den 16 febr. 1730 en de soo vervolgens van jaer tot
jaer tot de effectuele aflosse toe, die een half jaer voor den verschijnsdag sal mogen ende moeten gedaen
worden ende vrijstaen ten wedersijden, voor welcke capitaele somma voorschr. sij comparanten verbinden
haer eigendoemelijcke hooylant groot twee daghwerck, sijnde vrij en allodiael, gelegen naest Jan ten
Colhoop in het Elsenerbroek gerigts Kedingen het Nieuwe Slag, om sig daer aen cost en schadeloos te
kunnen verhalen onder renunciatie van alle exceptien en in specie van de exceptie van ongetelden gelde.
Sonder arg of list in oirconde der waerheit. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en over
als ceurnoten Arent Lentforts en Gerrit ter Welle, hebbe ick rigter dese neffens comparante en desselfs
momboir getekent en gezegelt.

Actum Rijssen den 16 febr. 1729.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Henrick Wevers en sijn huysvrouw Grietien
Snijders met haar eheman voorn. als haeren verkoren momboir geassisteert sijnde. Ende bekenden sij
comparanten wegens opgenomene en bedancke ontfangene penningen schuldig te sijn een suivere somma
van eenhondert car gl ad 20 stuyvers het stucke aen Lambertus Kemelinck en sijn huysvrouw Jenneken
Nijlant en haer beyder erfgenaemen, welke somma sij comparanten beloven jaerlyx te verrenten met vier
gelijcke guldens, waervan het eerst jaer renthe sal verschenen sijn den 6 marty 1730 en soo voorts van jaer
to jaer tot de effectuele aflosse toe, die een vier en deel jaers voor den verschijnsdag ter wedersijden sal
mogen en moeten geschieden, voor welcke capitale somma sij comparanten gerigtelijk verbinden haer
eigendoemelijcke hooymaet groot ses daghwerck, sijnde vrij en allodiael, bij den Roosdomp naest
Wansincks sijn land in de buirschap Stockum gerigts Kedingen gelegen en sig daer aen bij onverhoopte
misbetalinge kost en schadeloos te kunnen verhalen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier
aen en over als ceurnoten Arent Lentfort en Bartelt Schreurs. Sonder arg of list in oirconde der waerheit
hebbe ick rigter dese neffens comparanten getekent en gezegelt.
Actum Marckel den 6 marty 1729.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn mr Jan Gerritsen en Henrickjen, sij
Henrickjen Montenij met haer eheman voorn. in desen als haeren verkoren momboir geassisteert sijnde
en de ed Jan Henrick Gorkinck. Ende bekenden sij comparanten naer ontfanck van den laetsten en den
eersten cooppenninck volgents coopcedule in dato den 16 septemb. 1728 daervan opgerigt, voldaen te sijn.
Dienvolgens doen sij comparanten cessie, transport en overdragt aen Gerrit Crooshoop en Jenneken
Heuten en haer beyder erfgenaemen van haer eigendomelijke aenpart van den halven Hilbers Camp
groot ongeveer twee mudde gesaey, soo en als het selve van Berent ten Noever is gekoft volgens
coopcedule van den 11 octob. 1718 daervan gemaekt pro relatio, sijnde vrij en allodiael, in de buirschap
Stockem in sijn bekende bepalinge gerigts Kedingen gelegen; hun comparanten van voorschr. halven
campontervende en den koper voorn. en deselfs erfgenamen daer wederom aenervende, met belofte van
hun comparanten van den selven halven camp ten allen tijden te sullen wagten ende waeren voor alle
evictie en opsprake, waarvoor sij comparanten haere personen en goederen egeen uitgesondert in desen ed
gerigte gelegen gerigtelijck verbinden en sig daer aen bij onverhopentlick dispuit cost en schadeloos te
kunnen verhalen, renuncierende sij comparanten van alle exceptien hier tegens eenigsints contrarierende
en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen
en over als ceurnoten dr Antony Menger en Gerrit Wansinck. Sonder arg of list in oirconde der waerheyd
hebbe ick rigter neffens de ed Jan Henrick Gorkinck, alsmede neffens de ed Wolter Jalinck die hiertoe
specialijck van mr Jan Gerritsen en sijn huysvrouw daer toe versogt sijnde om uit haere naemen te
teekenen en te zegelen, getekent en gezegelt, dewijl sij niet schrijven kunnen nog zegel gebruiken.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 27 may 1729.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Gerrit Crooshoop en Jenneken Huysman, sij
Jenneken Huysman met haer voorn. eheman als haeren verkoren momboir in desen geadsisteert sijnde.
Ende bekenden sij comparanten oprecht en deugdelijk wegens opgenomene en te dancke ontfangene
penningen, schuldig te wesen drie hondert car guldens ad 20 st het stucke aen Willem Roessinck en
Grietien ten Senkeldam en haer beyder erfgenamen welcke somma voorn. sij comparanten beloven
jaerlyx te verrenten tegens vier gelijcke guldens van het hondert, waervan het eerste jaer renthe sal
verschenen sijn den 27 may 1730 en soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse en denunciatie

toe, die den eenen den anderen vrij sal staen een half jaer voor den verschijnsdag te mogen en te moeten
doen. Voor welke capitale somma voorschr. sij comparanten gerigtelijk verbinden haere eigendomelijk
huys en hoff, voorts een stuckje lants in den Hilbers Camp omtrent een mudde gesaey, sijnde vrij en
allodiael, in de buirschap Stockum in sijn bekende bepalinge gerigts Kedingen gelegen om sig daer aen bij
onverhopentlijke misbetalinge, soo van capitael als interesse cost en schadeloos te kunnen verhalen,
renuncierende sij comparanten van alle exceptien hiertegens eenigsints contrarierende en in specie van den
exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en over als
ceurnoten Bartels Schroers en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick rigter
desen, neffens Willem Grooten die hiertoe speciael in judicio van comparanten versogt sijnde, dewijl niet
schrijven kunnen nog zegel gebruiken om uit haer beyder naemen te tekenen en te zegelen, getekent en
gezegelt.
Actum Scherpenzeel den 27 may 1729.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is Tonis Roessinck. Ende bekende hij comparant
oprecht en deugdelijck wegens opgenomen en te dancke ontfangene penningen schuldig te wesen aen
Boom Jan en sijne erfgenaemen eene suivere somma van eenhondert car guldens ad 20 st het stucke,
welke somma hij comparent belooft te verrenten met vijf guldens jaerlix tot de tijd van aflosse toe en een
yder tot wedersijden sal vrij staen een vierendeel jaers voor den verschijnsdag te mogen en te moeten
denuncieren, van welck capitael voorn. het eerste jaer renthe sal verschenen sijn den 6 july 1730 en soo
voorts van jaer tot jaer. Voor welcke capitale somma voorschr. hij comparent gerigtelijk verbint sijn
eigendoemelijcke stucke lants sijnde ses schepel gesaey, vrij en allodiael, liggende voor den Braembelt
en schietende met eene einde aen het Holtrigter stucke en het andere einde aen het Padt stucke in de
buirschap Elsen in sijn bekende bepalinge gerigts Kedingen, om sig daer aen bij onverhopentlijcke
misbetalinge, soo van capitael als te verlopene interesse cost en schadeloos te konnen verhalen,
renuncierende hij comparant alle exceptien soo hiertegens eenigsints contrarierende sijn en in specie van
de exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en over als
ceurnoten Willem Grooten en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick rigter
dese neffens Gerrit Roessinck, die hiertoe speciael in judicio van comparant is versogt om uit sijne naeme
te tekenen en te zegelen, dewijl hij comparant niet schrijven kan nog zegel gebruikt, getekent en gezegelt.
(Nb Vermoedelijk is Tonis Roessink een verschrijving en moet dit zijn Gerrit Roessink)
Actum op den huyse Scherpenzeel den 6 july 1729.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jan Meenderinck en sijn huysvrouw Hilleken
Dijkkinck, sij Hilleken Dijkkinck met haer voorschr. eheman als momboir in desen geadsisteert sijnde.
Ende bekenden sij comparanten na ontfanck van 128 guldens ingevolge acte van accoort tusschen haer
comparanten en de heer Johan Beeltsnijder Steenbergen burgermeester der stad Campen als
gevolmagtigde van mejuffer de Quade als verkoperse van de thiende, in dato den 16 july, grof en smal
over het gehele erve Meenderinck ende de Hoog Wel Geb Heere van Patkull van Posendorph Heer tot
Cranenburg etc, als koper van gemelte thiende in dato den 16 july 1729 opgerigt, in volkomen
eygendom gerigtelijck te cederen ende te transporteren, gelijck sulx doen cragt deses, soo danigen recht
ofte thiende als breder bij gemelte acte van verkopinge is uitgedruckt, renuncierende voor haer en haere
erfgenaemen ten eeuwigen daege van alle recht, pretensie ofte aensprake, soo haer uit hoofde van
coopcedule ende cessie door Willem Sligtman en Harmen Wiemerink gedaen soude competeren,
verklarende geen de minste eygendom ofte eenigenhande pretensie meer te hebben op de gemelte thiende,
bekennende duswegen de bij het accoort boven gemelte gestipuleerde penningen den eersten met den
laetsten penninck wel ontfangen te hebben, bedanckende voor goede betalinge. Daer dit aldus passeerde
waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten mr. Gerrit Montenij en Arent Lentfort. Sonder arg of

list in oirconde der waerheyd hebbe ick rigter dese als mede uit comparanten naeme die mij rigter hiertoe
specialijck in judicio hebben versogt, dewijl sij geen zegel gebruickende om uit haere naeme te teekenen
en te zegelen, getekent en gezegelt.
Actum Keppels den 6 july 1729.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Arent Ovinck (Roessing) en sijn huysvrouw
Grietien Ovinck, sij Grietien Ovinck met haer eheman als haeren verkoren momboir in desen geadsisteert
sijnde. Ende bekenden sij comparanten met haer Lantheer de Hoog Wel Geb Gestr Heer Baron van
Haersolte Heere van den Oldenhoff etc., geliquideert, gerekent en vereffent te hebben de oude
resterende pagten tot 1727 incluys, waeronder alle pretensien mede sijn afgerekent tegens een seker stucke
hooyland groot twee dagwerck genaemt de Woestenije of de Nieuwe Maet haer comparanten
eigendomelijck toe behoorende in het Marckelerbroeck in sijn bekende bepalinge gerigts Kedingen
gelegen, waermede sij comparanten bekenden voldaen en betaelt te sijn. Dienvolgents doen sij
comparanten gerigtelijcke cessie, transport en overdragt van bovengemelte stucke hooylant aen de Hoog
Wel Geb Gestr Heere Baron van Haersolte Heere van den Oldenhoff etc., en aen sijn Hoog Wel Geb Gestr
erfgenamen, hun comparanten haere erfgenaemen van bovengenoemde stucke hooylant ontervende ende
sijn Hoog Wel Geb Gestr voornoemt en desselfs erfgenamen eeuwig en erffelijck daer wederom
aenervende, met belofte van hun comparanten van het selve stucke hooylant ten allen tijden te sullen
wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is, id informa amplissima. Daer dit
aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten Willem Grooten en Wessel Breuker.
Sonder arg of list in oirconde der waerheyd hebbe ick rigter dese neffens comparant die mede voor sijn
vrouw, dewijl sij niet schrijven kan nog zegel gebruickt, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 25 july 1729.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn de Hoog Wel Geboren Heere Rutger Andreas
Baron van Patkull tot Posendorph Heer toe den Kranenburg, Landrentmeester van Twenthe ende
de Hoog Wel Geb Vrouw Susanna Leonora Baronesse van Teuyll van Serooskercken echteluyden,
tutore marito, de welcke bekenden wegens genomene en te dancke ontfangen penningen oprecht en
deugdelijck schuldig te sijn aen Jufferouw Anna van Suchtelen en haer ed. erfgenaemen een capitale
summa van vierduisent vijfhondert car guldens, belovende de selve jaerlyx en alle jaer te verrenten tegens
vier en een halve gulden van het hondert, edog met vier percento te volstaen wanneer de renthe binnen een
vierendeel jaers nae den verschijndag word voldaen, waervan op den 18 augusty 1730 het eerste jaer
renthe sal wesen verschenen en soo van jaer tot jaer continueren tot de restitutie en aflossing toe, de
welcke ten wedersijden sal vrij staen ende een vierendeel jaers voor den verschijndag mogen en moeten
worden aengekondigt als wanneer het capitael neffens alle de agterstedige renten van dien aen handen van
de Jufferouw renthefferse ofte haer ed erfgenaemen binnen Deventer in goeden groven gangbaren gelde
kost en schaedeloos op den eerstvolgenden verschijnsdag sal moeten worden gerestitueert, sullende
nogtans aen den heere en vrouwe comparanten vrij staen om na welgevallen ter behoorlijker tijd telkens
een gedeelte van het voornoemde capitael, edog niet minder als duisent guldens te mogen opseggen ende
alsoo het selve in parten aflossen. Tot precise naekoming van al het welcke de heere en vrouw
comparanten kragt deses hebben verbonden haar Hoog Wel Geboren personen ende alle haere goederen
een yders voor het geheel ende tot een speciael onderpand gestelt het huys Keppels met sijn hooven en
weyden, ap- en dependentien, regt en geregtigheden, soo en in dier voegen als het selve op den 14
seprember 1724 van de Heer Christoffer van Hoppenberg en Vrouw Maria Elisabeth van Plettenburg
hebben aengekoft ende op den 12 november daer aenvolgende voor desen ed gerigte aen haer Hoog Wel
Geb is overgedragen, neffens alle melloratien van dien, mitsgaders een stuck hooylant het Haverland
genaemt op den 24 octob. 1726 van Gerhardus Gorkinck en Teunisken Roelofs voor eene somma van

driehondert guldens aengekoft ofte al het regt welcke haar Hoog Wel Geb door de voornoemde koop ende
de betaling der cooppenningen op den 1 juny 1728 daerop gevolgt op het voorschreven land hebben
verkregen, ten eynde de Jufferouw renthefferse ofte haer erfgenamen haer daer aen in cas van
onvermoedelijcke wanbetaling van capitael of renten ten allen tijden cost en schadeloos mogen en kunnen
verhalen, renuncierende de Heere en Vrouw comparanten van alle exceptien en beneficien van regte, de
welcke hiertegens uit eeniger handen en hoofde sullen kunnen worden bedagt in sonderheit van de
exceptie van ongetelden gelde ende ten aensien van de vrouw comparant van de exceptio senatus consulti
vellejani en van de autentica siqua mulier, verbiedende dat vrouwspersonen nog voor haer ehe heeren, nog
voor anderen geen borgen mogen worden van het effect ende kragt van dien haer genoegsaem houdende
onderrigt. Sonder arg of list in waerheits kennisse hebbe ick rigter voornoemt dese nevens de Heer en
Vrouw comparanten eygenhandig getekent en gezegelt en waeren met mij rigter hier aen en over als
ceurnoten Coenraet Swaak en Arent Lentfort.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 18 augusty 1729.
Alsoo mij Rigter van Kedingen gebleken is dat onder de eygenhand van Jufferouw Anna van Suchtelen
deese hypothecatie is afgelost en wederom betaelt binnen Deventer den 17 january 1731, daer aen
volgende quod attestor. Dienvolgens soo word voorschr. hypothecatie geroyeert mits desen.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is Arent Wiemerinck kranck te bedde leggende
edog bij volkomen verstande, overdenckende de sterflijckheyd der menschelijcke nature, de sekerheyd des
doots en de onsekere uire van dien, willende en begerende over sijne tijdelijcke goederen hem van God de
Heer genadelijck verleent eerst disponeren en sijn ziele in handen van Godt Almagtig bevelende, soo heeft
de selve uit dit sijn aertse lichaem koomt te scheiden, soo institueert en nomineert hij testateur voorn. tot
sijn eenige ende universele erfgenaem sijn lieve neef Tonis Wiemerinck in alle sijne na te latene
goederen, soo roerende als onroerende goederen, actien en crediten, egeene in het groot ofte klein
uitgesondert en bij vooraflijvigheit van de selve, soo institueert en nomineert hij testateur voorschr. in
desselfs plaetse Tonis Wiemerinck tot sijne eenige en universele erfgenaem als voorschr. gemelt, voorts
legateert, geeft en maekt hij testateur aen Grietjen Wiemerinck hondert gulden en aen Aeltjen
Wiemerinck vijfentwintig car gulden en een koe, aen Wijsche Voordes sijn halve suster 25 gl, waervan
reets 20 gl onder Sligtman staen en de andere vijf guldens sullen van sijn universele erfgenaem voorn.
uitgekeert worden en aen de onwijse en onnosele kinderen van Eertinck in Harcke acht guldens. Nadat
hem testateur dese sijne nuncupative testamentaire dispositie distinctelijck van woort tot woort was
voorgelesen en hem gevraegt sijnde of hij daer soo onbedwongen gekomen waere, soo heeft hij daerop
geantwoort van jae, willende ende begerende dat dit sijn nuncupatyf testament nae sijnen doot in alle sijne
poincten en clausulen onverbrekelijck sal worden naegekomen, soo niet als een formeel nuncupatyf
testament, ten minste als een codicil gifte ter saecke des doots ofte soo en als deselve in de beste en
cragtigste forme regtens sal kunnen of mogen bestaen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier
aen en over als ceurnoten Gerrit Cloots en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheit
hebbe ick rigter dese neffens Harmen Gelkinck in judicio present sijnde, die hij testateur voorn. specialijck
heeft versogt, dewijl hij niet schrijven kan nog zegel gebruickt om uit sijne naeme te teekenen en te
zegelen, getekent en gezegelt.
Actum op het erve en goet Wiemerinck den 18 augusty 1729.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn de Hoog Wel Geboren Heere Joan Philips
Christoffer Baron van Keppel Heere van Stoevelaer etc. en de Hoogh Wel Geboren Vrouw Agnes
Baronesse van Reede echteluyden tutore marito, de welke bekende wegens opgenomene en te dancke
ontfangen penningen oprecht en deugdelijck schuldig te sijn aen Jufferouw Anna van Suchtelen en haer
ed erfgenaemen een capitale summa van vier duysent car guldens, belovende de selve jaerlyx en alle jaer

te verrenten tegens vier en een halve gulden van het hondert, edog met vier percento te volstaen wanneer
de rente binnen half jaer nae den verschijnsdag word voldaen, waervan op den 13 may 1730 het eerste jaer
renthe sal wesen verschenen en soo van jaer tot jaer continueren tot de effectuatie en aflossing toe, de
welcke ten wedersijden sal vrij staen ende een vierendeel jaers voor de verschijnsdag mogen en moeten
worden aengekondigt wanneer het capitael in alle agterstedige renten van dien op den eerstvolgenden
verschijndag aen handen van de jufferouw renthefferse ofte haer ed erfgenaemen binnen Deventer in
goeden groven Hollandsen gelde sal worden gerestitueert en de erlegt tot precise naekoming van het
welcke de Heer en Vrouw comparanten hebben verbonden haere personen en alle haere goederen een yder
voor het geheel ende tot een speciael onderpant gestelt, sulx doende mits desen, alle de hooylanden in het
Marckeler Broeck gelegen door verscheyden personen in huyr wordende gebruickt, soo ende in
diervoegen als aen sijn Hoog Wel Geb bij maaggeschey van den jaere 1714 sijn toegedeelt, neffens al het
geene sedert die tijd verder daerbij is aengegraven, vermelisreert en verbetert ende sodanig als den heere
comparant de selve tegenswoordig met alle haere regten en geregtigheden, ap-en dependentien van dien
besit, ten einde de jufferouw renthefferse ofte haer ed erfgenamen haer daer aen te vallen tijden, soo
wegens capitael als alle agterstandige renten van dien kost en schadeloss moge konnen verhalen onder
renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien en beneficien van regte, in sonderheit van de exceptie van
ongetelden gelde ende van de exceptie dat generale renunciatie geen plaets heeft, ten sij dat speciale
voorginge, mitsgaders ten aensien van de vrouw comparanten van de exceptien senatus consulti vellejani
ende autentica siqua mulier verbiedende dat vrouwspersonen nog voor haer ehe heeren nog voor anderen
haer geen borgen mogen inlaten van het effect ende kragt van dien haer genoegsaem houdende onderrigt.
Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten Arent Lenfort en Peter
Keimeule. Sonder arg of list in waerheits kennisse hebbe ik rigter voornoemt dese nevens de Heer en Vrou
comparanten eygenhandigh getekent en gezegelt op den huys Scherpenzeel den 21 september 1729.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is Harmen te Riet, de rato caverende voor sijn
absente siecke huysvrouw Aeltjen te Riet (Wolberinck). Ende bekende hij comparant wegens
opgenomene en te dancke ontfangene penningen oprecht en deugdelijck schuldig te sijn een suivere
somma van eenhondert car guldens ad 20 st het stuck aen Derck Volkerinck en sijne erfgenaemen,
welcke somma hij comparant belooft jaerlyx te verrenten met vier gelijcke guldens waervan het eerste jaer
rente sal verschenen sijn St Michiel 1730 en soo voorts van jaer to jaer tot de effectuele aflosse en opsage
toe, dien ten wedersijden sal vrijstaen om een half jaer voor den verschijnsdag te mogen en te moeten
denuncieren. Voor welcke somma voorschr. hij comparand geregtelijck verbint sijn eigendomelijck
stuckjen bouwland genaemt het Kempken groot een half mudde gesaey in de buirschap Marckel gelegen,
sijnde vrij en allodiael, om sig daer aen bij onverhoopte misbetalinge cost en schadeloos te konnen
verhalen, renuncierende hij comparand van alle exceptien hiertegens eenigsints contrarierende, als mede
in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en
over als ceurnoten Harmen Wiemerinck en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheid
hebbe ick rigter deese neffens comparand getekent en gezegelt, die sulx in ede gedaen heeft uit naeme van
sijn sieke absente huysvrouw Aeltjen te Riet.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 1 october 1729.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is den Hoog Wel Geb Gestr Heere Baron Erenst
van Ittersum Heer van Oosterhoff. En bekende van de Hoog Wel Geb Vrouw Lucia Wigmoet van
Rheemen Douariere van Haersolte ontfangen te hebben de summa van twee duisent drie hondert
guldens, belovende gemelte somma jaerlyx te verrenten tegens vier van het hondert, waervan het eerste
jaer renthe sal verschenen sijn op den 15 september 1730 tot de aflossinge van bovengemelte somma van
twee duisent drie hondert guldens, het welcke aen weerkanten sal vrij staen om op te seggen mits ses

maenden voor den verschijnsdagh malkanderen daervan kennis gevende. Voorts verklaerde den Hoog Wel
Geb Gestr Heer Erents van Ittersum tot een onderpand en hypotheecq aen de Hoog Wel Geb Vrouw Lucia
Wigmoet van Rheemen Douariere van Haersolte, te verbinden het erve en goed Aelberinck gelegen in de
boerschap Elsen in het gerigte van Kedingen, sijnde vrij allodiael goet en onbeswaert, ten allen tijde
voorschreven capitale somme met den interesse van dien daer aen vrij en schadeloos te mogen erhalen,
renuncierende hij Heere comparant van alle exceptien die hiertegens eenigsints contrarierende mogten
sijn, als mede in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij
rigter hier aen en over als ceurnoten Sacharias Henrick en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde
der waerheyd hebbe ik rigter deese neffens sijn Hoog Wel Geb Gestr getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Oosterhoff den 23 november 1729.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jan Hegeman van Elsen, sijn soon en dogter
Jan en Gerritien Hegemans met haer vader en in desen als wettigen momboir geassisteert, voorts sijn
schoonsoon Gerrit Hegeman (Aalbrink) en dogter Henderina Hegemans met haar eheman voorn. in
desen als momboir geadsisteert sijnde. Ende bekenden te saemen en een yder in het bijsonder voor het
geheel wegens tot betalinge van haer agterstandige schattinge ingevolge resolutie van Ridderschap en
Steden opgenomene en te dancke ontfangene penningen, oprecht en deugdelijck schuldig te zijn an het
Burgerweeshuys der stad Deventer een capitaele summa van vijfhondert en ses en taggentig car guldens
en 10 penningen ad 20 st het stuck, welcke somma voorn. sij comparanten beloven jaerlyx en alle jaeren te
verrenten tegens vier gulden thien stuyver van het hondert, edog sullen konnen en mogen volstaen, soo de
rente binnen de tijd van drie maenden nae den verschijndag sal worden voldaen met vier gulden van het
hondert, sonder eenigerhande kortinge en waervan het eerste jaer rente sal verschenen sijn op den 3
december 1730 en soo vervolgens van jaer tot jaer tot de effective aflosse toe, die wedersijts sal vrij staen,
mids dat daervan een vierendeel jaers voor den verschijndag behoorlijcke denunciatie worde gedaen als
wanneer het gemelte capitael in een onverdeelde somma en in goeden gangbaren gelde met de
agterstandige interessen aen handen van de als dan tijdelijke provisoren van het Burgerweeshuys binnen
Deventer sal moeten mede gerestitueert onder renunciatie van alle tegen strijdende exceptien en in specie
des ongetelden geldes, verdelinge van schulden etc. Tot secuntesten naerkominge van dit ales verbindende
sij comparanten haer personen en goederen generalijck, soo tegenwoordige als toekomende en specialijk
haer hooyland de Dondersmaet genaemt in de Enter marck gelegen groot vier dagwerck met sijn recht
oude en nieuwe toebehoor, soo als het selve door hem Jan Hegeman selfs word gehooyt. Nog een derde
part in de Dreteler Hage groot een dagwerck en drie schoft, voorschr derde part nevens een stuckjen
bouwlants wordende gemelte Dreteler Slage door drie te weten Jan Hegeman, Beudinck en Mensinck
gehooyt, hebbende om de drie jaeren een van haer het kleinste gedeelte, nevens het gemelte stuck
bouwlands mede gelegen in de Elsener marckte met sijn recht oud en nieuw, toebehoor, raed en onraed,
ap-en dependentien van dien, soo als die voorschr. parcelen sijn gelegen in het carspel van Enter en
marckte Elsen rigterampt Kedingen en haer bij versterf van haer ouders sijn aengekomen om sig daer aen
ten allen tijden, soo voor capitael als alle verschenen en onbetaelden interesse cost en schadeloos te
konnen en mogen verhalen, belovende des versogt ten allen tijde nader en beter restenisse te doen. Daer
dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten Arent Lentfort en Wessel
Breuker. Sonder argelist en in kennisse der waerheit is deese van mijn regter van Kedingen nevens
comparant Jan Hegeman als vader en daertoe specialijk van sijne kinderen en schoonsoon voorschr.
versogt, dewijl sij niet schrijven kunnen nog zegel gebruiken, om uit haere naemen te teekenen en te
zegelen, getekent en gezegelt.
Actum Elsen den 3 december 1729.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Albert Meyer en sijn huysvrouw Henderina

Geertruid Jabbinga met haer voorn. eheman in desen als haren verkoren momboir geadsisteert sijnde.
Ende bekenden sij comparanten voorn. wegens opgenomene en te dancke ontfangene penningen ter
somma van een hondert en vijftigh car guldens ad 20 st het stucke oprecht en deugdelijck schuldig te
wesen aen de ed. Bernardus van Heerde (Eerden) mr chirurgijn in de stad Goor en Elisabeth
Donders sijn huysvrouw en haer beyder erfgenaemen, welke somma voorn. sij comparanten beloven
jaerlyx te verrenten tegens vier gelijcke guldens percento, waervan het eerste jaer renthe sal verschenen
sijn den 16 decemb. 1730 en soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse en opsaege toe, die een
half jaer voor den verschijnsdag ter wedersijden sal vrij staen en gedenuntiert moeten worden. Voor welke
capitale somma voorschr. sij comparantanten verbinden het erve en goet Worsink in Harke gelegen om
sig daeraen bij een onverhoopte misbetalinge, soo van capitael als te verlopene interesse cost en
schadeloos te kunnen verhalen, renuncierende sij comparanten van alle exceptien hiertegens eenigsints
contrarierende als mede van de exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij
richter hier aen en over als ceurnoten Gerrit Greve en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der
waerheyd hebbe ik rigter dese neffens comparanten getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 16 december 1729.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Tonis Niland en sijne huysvrouw Harmken
Jansen tutore marito. Ende bekenden sij comparanten oprecht en deugdelijck wegens opgenomene en te
dancke ontfangene penningen ter somma van driehondert car gl ad 20 stuyver het stucke, schuldig te
wesen aen de Heer Wilhelm Francken en de ed. Jan Adriaens als curatoren over den boedel van Jacob
Adriaens, dewelcke sij comparanten voorn. beloven jaerlyx te verrenten tegens vier gelijcke guldens van
het hondert, waervan het eerste jaer renthe sal verschenen sijn den 2 january 1731 en soo voorts van jaer
tot jaer tot de effectuele aflosse en opsaege toe, die een vierendeel jaers voor den verschijnsdag sal mogen
en moeten gedenuncieert worden, voor welcke capitale somma van driehondert guldens voorn. sij
comparanten gerigtelijck verbinden haer eigendomelijcke vrije en allodiaele twee stucken hooyland
genaemt de Slagen gelegen aen den Marckeler Dijck, voor desen gehoort hebbende onder de erven
Wiemerinck en Holsbeeke in sijn bekende bepalinge in de buirschap Markel gerigts Kedingen gelegen,
om sig daer en bij onverhoopte misbetalinge. soo van capitael als te verlopene interesse cost en schadeloos
te konnen verhalen, renuncierende sij comparanten van alle exceptien hiertegen eenigsints contrarierende
en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier
aen en over als ceurnoten Arent Lentfort en Arent Hofman. Sonder arg of list in oirconde der waerheit
hebbe ick regter dese neffens comparant voorn. voor hem selfs en sijn huysvrouw, dewijl sij niet schrijven
kan, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 2 january 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is de Hoog Wel Geboren Heere Rutger Andreas
Baron van Pattkull van Posendorph Heer tot Cranenburg, Landrentmeester van Twenthe, de
welcke bekende wegens opgenomene en te dancke ontfangene penningen oprecht en deugdelijck schuldig
te sijn aen mejufferouw Margareta Foikinck en haer wel ed erfgenaemen, een capitale summa van
tweeduysent vijfhondert car guldens, belovende deselve jaerlyx en alle jaeren te verrenten tegens drie en
een half percento van het hondert, mits dat de interesse jaerlyx ses maenden nae den verschijndag worde
betaelt penaliteit van een half percento meerder wanneer met verloop van de ses maenden niet word
betaelt, waervan op den 6 january 1731 het eerste jaer renthe sal wesen verschenen en soo van jaer tot jaer
continueren tot de restitutie en aflossinge toe, de welcke ten wedersijden vrij sal staen ende een vierendeel
jaers voor den verschijndag mogen en moeten worden aengekondigt, als wanneer capitael neffens de
verlopene interessen van dien aen handen van mejufferouw renthefferse ofte haer wel ed erfgenaemen in
goeden groven gangbaren gelde binnen Deventer cost en schadeloos sal worden gerestitueert ende erlegt

tot precise naekominge van al het welke de heere comparant cragt deses heeft verbonden sijn persoon en
goederen ende tot een speciael onderpand gestelt sijn Hoog Wel Geb thienden grof en smal over het
erve en goed Mensinck onder deesen ed gerigte onder carspel van Marckel boerschap Stockum gelegen,
soo ende in diervoegen als sijn Hoog Wel Geb Vrouw moeder saliger Vrouw Anna van Breda, de selve
luid coopcedule van den 12 aug. 1726 van mejufferouw de Quade heeft aangekoft ende sijn Hoog Wel
Geb als eenige en universele erfgenaem van desselfs vrouw moeder is aengeerft ende oock nae lantr. door
gemelte jufferouw verkoperse aen sijn Hoog Wel Geb voor desen gerigte overdragt is gedaen, ten eynde
de jufferouw renthefferse ofte haer wel ed. erfgenaemen in cas van onvermoedelijcke wanbetalinge van
capitael ofte renten haer daer aen ten allen tijden cost en schadeloos te mogen en konnen verhalen, onder
renunciatie van alle exceptien ende beneficieln van rechten de welcke hiertegens uit eenigerhand en
hoofde soude kunnen worden bedagt. Sonder arg of list in waerheits kennisse hebbe ick rigter voornoemt
nevens de heer comparant eygenhandigh getekent en gezegelt en waeren met mij hier aen en over als
ceurnoten Coenraet ter Swaek en Gerrit Kempers.
Actum Keppels den 6 january 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is de ed. Coenraet Swaeke luid acte van procuratie
van de heere Johan Beltsnijder Steenbergen burgermeester der stad Campen den 26 nov. 1729 voor
de Heeren Burgermeesteren Schepen en Raeden der stad Campen onder het stadszegel en subscriptie van
de Heer Secretaris F. Lemker gepasseert quo relatio, de selve in judicio gesien, gelesen en van waerden
erkent. Ende bekende hij comparant voorschr. in sijn qualiteit nae ontfanckst van den laetsten en den
eersten cooppenninck van de Hoog Wel Geb Heere Rutger Andreas Pattkull Heer van Cranenburg
Landrentmeester van Twenthe etc, van de thiende grof en smal toebehoort hebbende aen
Jonckvrouw Catharina de Quade gaende uit het erve Mensinck in de buirschap Stockum gelegen
gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben, gelijck hij comparant alsoo gerigtelijck cedeert,
transporteert en overdraegt cragt deses den eigendom van bovengemelte thiende grof en smal gaende uit
het erve Mensinck in de buirschap Stockum gerigts Kedingen aen de Hoog Wel Geb Heer Rutger Andreas
Pattkull Heer van Cranenburg Landrentmeester van Twenthe etc, hem comparant van voorschr. thiende en
sijner erfgenaemen ontervende en den heere coper voorn. en sijne erfgenaemen eeuwig en erffelijck daer
wederom aenervende met verdere belofte van comparant voorn. van de selve thienden voorschr. ten allen
tijden voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is, te sullen wachten en waeren na den lantregte van
Overijssel en sulx informa amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter voorn. hier aen en
over als ceurnoten Gerrit Visscher en Gerrit Kamper. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ik
rigter dese nevens comparant in sijn voorschr. qualiteit getekent en gezegelt.
Actum Keppels den 6 january 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is Henrick Nijhuys, kranck te bedde leggende dog
bij seer goeden verstande, willende ende begerende over sijne tijdelijcke goederen hem van Godt de Heere
genadelijck verleent disponeren, voorts sijn ziele in handen van Godt de Heere genadelijck bevelende
wanneer de selv uit dit sijn aertse lichaem koomt te scheiden en sijnde doode lichaem ter eerlijcker
begraffenis. Voor eerst revoceert, cesseert en vernietigt hij testateur sijne voorige dispositien. Ende
institueert, nomineert en stelt tot sijn eenige ende universele erfgenaemen sijn lieve nigte Eelken ter
Breuil en sijn lieve neve en nigte als Harmen, Albert en Geertruid Lentelinck, te weten wel
verstaende dat Eelken soo veel sal trecken, erven en genieten als Harmen, Albert en Geertruid Lentelinck
te saemen in alle sijne roerende en onroerende hoederen, egeene uitgesondert, voorts alle actien, crediten,
silver, gemunt of ongemunt of wat naeme het selve mogte hebben, bij vooraflijvigheit van Eelken Breuil
haere kinderen Jan en Geertruid ten Breuil in haer moeders plaets, als mede bij vooraflijvigheit van
Harmen Lentelinck sijne kinderen Gerrit en Jan Arent Lentelinck in haer vaders plaets. Voorts

legateert, geeft en maeckt hij testateur voorn. aen alle sijne verdere neven en nigten wat naemen die
mogten hebben, een yder die volle oom kunnen seggen vijf en twintig car guldens, als mede sijn halve
broeders kinderen een yder twaelf guldens en thien stuyvers en aen Jan Eertinck voor onderhout van de
onnosele kinderen, aen Wander Eertinck de somma van twintig car guldens welcke legaten sullen
betaelt worden uit de gerechte obligatien van hem testateur voorn. nagelaten. Willende hij testateur voorn.
dat dese onverbrekelijck sal sijn en blijven en wanneer ymand daer yets ter contrarie wilde doen die sal in
sijne erffenisse en legaet versteken sijn; nadat hem testateur voorn. dese sijne nuncupative testamentaire
dispositie was voorgelesen en verklaerde met rijpe deliberatie onbedwongen daer toe gekomen te sijn,
willende en begerende dat deselve na sijnen doode volkomentlijck en onverbrekelijck als vooren gemelt
sal worden agtervolgt, soo niet als een nuncupatyf testament ten minsten als een codicil gifte ter saecke
des doots ofte soo en als de selve in de beste en cragtigste forma regtens sal kunnen bestaen. Daer dit
aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Wessel Breucker en Berent
Swijrinck. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick rigter voorn. dese neffens Gerrit Olijdam,
die hiertoe specialijck in judicio van hem testateur is versogt, dewijl hij niet schrijven kan nog zegel
gebruickt, uit sijne naeme getekent en gezegelt.
Actum op het erve en goed Breuil den 17 february 1730. Ass Fockinck Rigter Gerrit Olijdam.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Gerrit Jan Gorkinck custos tot Marckel en
de ed Jenneken van Raye sijn huysvrouw met Vedder Jan als haeren verkoren en toegelaten momboir in
desen geassisteert sijnde. De ed Gerrit Jan Gorkinck voorn. kranck te bedde leggende edog bij seer goeden
verstande en sij Jenneken van Raye geadsisteert met haeren verkoren momboir voorn. gesont van lichaem,
gaende en staende en bij seer goeden verstande, overdenkende sij comparanten eheluyden de sterflijckheit
en broosheit der menschelijke natuire, de sekerheit des doots en de onsekere uire van dien, dat sij niet
gaerne wilden sterven voor en al eer sij voor haere tijdelijckheit van haer genadelijck van Godt de Heere
verleent hadden gedisponeert voor eerst haere zielen in handen van Godt de Heere bevelende en haere
dode lichaemen ter eerlijker begraffenis, voorts institueert en nomineert hij testateur voorn. tot sijne
eenige ende universele erfgenaem sijn lieve huysvrouw Jenneken van Raye in alle sijn na te latene
goederen, soo roerende als onroerende goederen, actien en crediten egeen in het groot ofte
kleynuitgesondert. En sij Jenneken van Raeye geadsisteert met haer voorschr. momboir, institueert en
nomineert haer lieve eheman Gerrit Jan Gorkinck tot hare eenige universele erfgenaem in alle haere na te
latene goederen, soo roerende als onroerende goederen, sctien, obligatien en crediten egeene uitgesondert
of wat naeme de selve souden kunnen hebben, voorst legateert sij testatrice voorn. alle haere dagelijckse
kleren, wullen en linnen tot haer lijf gehoorende aen haer vijf susters, voorts legateert hij testateur aen de
onnosele kinderen van Eertinck twintig car guldens en legateert aen sijn lieve nigte Christina te Lintele
vijftig guldens en aen sijn lieve neef Arent Slagboom/Slotboom mede vijftig guldens. Naerdat hem
testateur en haer testatrice voorn. dese haere nuncupative dispositie bescheidentlijck van woort tot woort
was voorgelesen en haer gevraegt sijnde of sij daer toe ongedwongen gekomen sijnde, soo hebben sij
beide daerop verklaert van jae, willende en begerende dat deese na doode alsoo onverbrekelijck en
onwederroepelijck sal worden nagekomen, soo niet als een formeel nuncupatyf testament, ten minsten als
een codicil gifte ter saeke des doots ofte soo en als de selve in de beste en cragtigste forma regtens sal
konnen of mogen bestaen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter voorn. hier aen en over als
ceurnoten Arent Lentfort en Henrick Oincks. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick rigter
voornoemt dese neffens testateur en testatrice voorschreven en desselfs momboir getekent en gezegelt.
Actum Markel den 4 marty 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Reef Jan, Luicas ten Sende, Henrick Hayker
en Henrick Aelberinck als gesworens en geauctoriseerdens van de Heere Marckrigter en Goedheeren der

buirschap Elsen. Ende bekenden sij na ontfanckst van den laetsten enden eersten cooppenninck van het
nieuw aengegravene lant gelegen aen het Groote Veene gecedeert, getransporteert en overgedragen te
hebben, gelijck sij comparanten alsoo gerigtelijck cederen, transporteren en overdragen cragt deses het
nieuw gekofte land, soo en als hetselve tegenswoordig in sijn bekende bepalinge leit en afgegraven is
gelegen onder den Leckenberg in het Groote Veene onder de buirschap Elsen gerigts Kedingen gelegen
aen Jan Egberts alias onder de verdelinge Doctor genaemt en sijn huysvrouw Henrickjen Jansen
genaemt en haer beyder erfgenamen, hun comparanten van voorschreven lant ontervende en den coper
voorn. en sijn huysvrouw en haer beiden erfgenamen daer wederom aenervende, met verdere belofte van
hun comparanten van het voorschreven lant ten allen tijden te sullen wagten en waeren voor alle evictie en
opspraeke als erfcoops recht is id informa amplissima, renuncierende sij comparanten van alle exceptien
hiertegens eenigsints contrarierende. En in specie van de exceptie van ongetelde gelde. Daer dit aldus
passeerde waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten Harmen ten Bosch en Arent Lentfort.
Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ik rigter deese neffens comparanten in haer qualiteiten
getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 25 meert 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is Henrick Lubberinck luyd procuratie voor de Wel
Edele Hoog Achtbare Heeren der Magistraet der stad Deventer, zegel en subscriptie van de Heer
Secretaris Everhard Jordens in dato den 24 april 1730 gepasseerd van van Mevrouw Arnolda
Marienburg weduwe van wijlen de Heer Joan Jan Boeckholt, in leven burgermeester der stad
Deventer deselve volmagt in judicio gesien, gelesen en van waerde erkend. Ende bekende hij comparant in
sijn voorschr. qualiteit den laetsten en den eersten cooppenninck van een stucke hooylands in het
Stockumerbroeck in het Ensinckgoor gelegen van Henrick Banninck en Jan Breucker ontfangen te
hebben. Dienvolgents doende hij comparant voorn. van bovengemelte stucke hooylants, sijnde vrij en
allodiael onder de buirschap Stockum in sijn bekende bepalinge gerigts Kedingen gelegen, gerigtelijcke
cessie, transport en overdragt aen Henrick Banninck en Jan Breucker voorschr. en aen haer beyder
erfgenaemen hem comparant voorn. en desselfs erfgenaemen van voornoemde stucke hooylants
ontervende en hun coperen Henrick Banninck en Jan Breucker en haere erfgenaemen daer wederom
aenervende met verdere belofte van hem comparant van het voornoemde stucke hooyland ten allen tijden
te sullen wachten en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops recht is id informa amplissima.
Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten Arent Lentfort en Jan
Lubberts. Sonder arg of list in oirconde der waerheyd hebbe ick rigter bovengenoemt neffens comparanten
dese getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 29 april 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is oud burgermr Berent ten Hengel. Ende bekende
hij comparand nae ontfanckst van den laetsten en den eersten cooppenninck van Derck ten Heckhuys en
Anna Matena eheluyden van de halve Munster Maet genaemt gecedeert, getransporteert en overgedragen
te hebben, gelijck hij compantant alsoo gerigtelijck cedeert, transporteert en overdraegt cragt deses sijn
eigendoemelijck hooylant genaemt de Munster Maet en sulx voor de halfscheit, sijnde vrij en allodiael
in het Elser Broeck gerigts Kedingn in sijn bekende bepalinge gelegen aen hun coperen Derck ten
Heckhuys en sijn vrouw Anna Mathena en haer beyder erfgenaemen, hem verkoper oud burgermr Berent
ten Hengel voorn. daervan ontervende en coperen voorschr. daer eeuwig en erffelijck wederom
aenervende, belovende hij comparant voorn. voor hem en sijne erfgenaemen vorders de halve hooy maete
voorschr. ten allen tijden te sullen wagten en waeren voor alle evictie en opsprake als erfcoops echt is, id
informa amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten Wessel
Broecker en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick rigter voorn. dese

neffens comparanten voorschreven getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 6 may 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen Jan Jansen alias Doctor genaemt en sijn
huysvrouw Henrickjen Jansen tutore marito. Ende bekenden sij comparanten den laetsten en den eersten
cooppenninck van de caterstede de Doctorsplaetse genaemt van Henrick Henriksen Huysken en sijn
vrouw Aeltjen Jansen ontfangen te hebben. Dienvolgents cederen, transporteren en overdragen sij
comparanten voorn. cragt deses gemelte caterstede de Doctorsplaetse genaemt met sijn ap- en
dependentien van dien oude en nieuwe geregtigheit aen Henrick Henricksen Huysken en sijn vrouw
Aeltjen Jansen en aen haer beyder efgenaemen, hun voornoemde verkoperen van voorschr. katerstede
ontervende en haer coperen en erfgenaemen eeuwig en erffelijck daer weder om aenervende, belovende sij
comparanten voornoemde caterstede ten allen tijden te sullen wagten ende waeren voor alle evictie en
opsprake als erfcoops recht is, id informa amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier
aen en over als ceurnoten Melis ten Morsche en Jan ten Warmelo. Sonder arg of list in oirconde der
waerheit hebbe ick rigter dese neffens Henrick Philipsborg, die sij comparanten specialijck in judicio
hebben versogt om uit haere naeme te teekenen en te zegelen omdat sij niet schrijven kunnen nog zegel
gebruicken, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Stoevelaer den 7 may 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Henrick Henricksen en sijn huysvrouw
Aeltjen Jansen tutore marito. Ende bekenden sij comparanten wegens opgenomene en te dancke
ontfangene penningen een suivere somma van driehondert car gl ad 20 st ht stucke aen Albert Eckels en
Egbert Meerman te saemen oprecht en deugdelijck schuldig te sijn, welcke somma voorn. sij
comparanten beloven jaerlyx te verrenten met vier gelijcke guldens percent. Edog wanneer de rente het
eene jaer uit het ander niet word gehouden, soo sal gemelte capitael tegens vijf percent verinteressen,
waervan het eerste jaer interesse sal verschenen wesen den 7 may 1731 en soo voorts van jaer tot jaer tot
de effectuele aflosse en opsaege toe die een half jaer voor de verschijnsdag sal moeten geschieden. Voor
welcke capitale somma voorn. sij comparanten gerigtelijck verbinden haer eigendomelijcke caterstede de
Doctorsplaetse genaemt (Nb is Velthuisken) met sijn ap-en dependentien van dien, sijnde vrij en
allodiael onder de buirschap Elsen aen de Borkel in sijn bekende bepalinge gelegen om sig daer aen bij
onverhoopte misbetalinge, soo van capitael als te verlopene interesse, cost en schadeloos te konnen
verhalen, renuncierende sij comparanten van alle exceptien hiertegens eenigsints contrarierende en in
specie van de exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en
over als ceurnoten Melis ten Morsche en Jan ten Warmelo Sonder arg of list in oirconde der waerheit
hebbe ik rigter deese neffens Henrick Philipsborg, die sij comparanten specialijck in judicio hebben
versogt om uit haere naem te teekenen en te segelen omdat sij niet schrijven kunnen nog zegel gebruicken,
getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Stoevelaer den 7 may 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is Berent Meengs sijnde gesont van lichaem en bij
goed verstand, edog voor oogen hebbende de sekerheit des doots en sekere uire van dien en niet gaerne uit
deese werelt willende scheyden sonder over sijne tijdelijcke goederen te hebben gedisponeert, soo
verklaerde hij comparant tot sijn enige en universele erfgenaem te nomineren en institueert sijn moeder
Geertjen Meengs, so in val hij voor haer sonder lijves erven na te laten mogt koomen te overlijden, in alle
sijne goederen die hij tegenswoordig besit of nog mogt koomen te besitten, geene uitgesondert en

vooraflijvigheit van de selve sijn broers en susters met naemen Swier, Hilleken, Derck, Aeltjen,
Jenneken en Gerrit Meengs en sulx in egale portien waermede testator dese sijne uiterste wille en
dispositie sluitende, wilde en begeerde dat de selve nadat die hem van woort tot woort duidelijck was
voorgelesen, nae sijnen dode kragt en effect sortere, hetsij als een testament codicil gifte ter saeke des
doots of onder den levendigen ofte soo en als deselve best na regte kan of magh bestaen, sonder arg of list.
Daer dit adus passeerde waeren met mij rigter voorn. aen en over als ceurnoten Willem Grooten en Arent
Lentfort, in kennisse der waerheyd hebbe ick rigter dese getekent en gezegelt, gelijck hij testator dese
mede getekent heeft en door burgermr. Pothoff uit sijnen name laten zegelen, vermits hij selfs geen zegel
gebruickt.
Actum Scherpenzeel den 24 may 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is Grietjen Gelkinck geadsisteert met Berent
Wanninck als haeren verkoren en toegelatenen momboir in desen, sijnde comparante gaende en staende en
bij seer goeden verstande en willende niet gaerne sterven voor en al eer sij over haere tijdelijcke goederen
hadde gedisponeert, dienvolgens institueert en nomineert sij testatrice tot haer eenige en universele
erfgenaem haer lieve moey Geertjen Meengs ende bij vooraflijvigheit van de selve de oudste soon
Berend Meengs ende bij afsterven van hem Swier Meengs of wie van haere kinderen het erve Meengs
mogte bewonen of bouwen, in alle haer na te latene goederen, soo roerende als onroerende, actien en
crediten egeen uitgesondert met conditie dat sij testatrice haer leven lang in eeten, dranck en wullen en
verdere lijves nootdraften haar erfgenamen voorn. behoorlijck sal onderhouden worden hetwelcke sij
erfgenamen ... om in judicio hebben geaccepteert en aengenomen te willen nakomen. Voorts legateert sij
testatrice de onnosele kinderen van Jan Eertink twe guldens, willende en begerende dat dese haere uiterste
wille nadat haere de selve van woort tot woort distinctelijck was voorgelesen en onverbrekelijck sal
worden agtervolgt, hetsij als een testament codicil gifte ter saeke des doots of onder de levendigen ofte
soo en als deselve best na regten kan of mag bestaen, sonder arg of list. Daer dit aldus passeerde waeren
met mij richter voorn. aen en over als ceurnoten Willem Grooten en Arent Lentfort. In oirconde der
waerheit hebbe ick rigter dese getekent en gezegelt, gelijck sij testatrice haer momboir dese mede getekent
heeft en vermits sij geen zegel gebruickt door burgermr. Pothof uit haere naeme gezegelt.
Actum Scherpenzeel den 25 may 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Gerrit Imminck en sijn huysvrouw
Swenneken Imminck tutore marito. Ende bekenden sij comparanten nae ontfankst van den laetsten en
den eersten cooppenninck van een stuckjen bouwlant ter somma van 50 guldens gecedert, getransporteert
en overgedragen te hebben, gelijck sij comparanten alsoo gerigtelijck cederen, transporteren en
overdragen cragt deses een stuckjen bouwlant genaemt het Lange Stuckjen gelegen tusschen Vrijlinck
en Vinkers sijn land met het eene einde aan den Herkerberg in de buirschap Harcke gerigts Kedingen
gelegen, sijnde vrij en allodiael, aen Jan Meyers en Henrick Dengerinck en haer beyder erfgenaemen,
hun comparanten van voorschr. stuckjen lants ontervende en hun coperen voorn. en haere erfgenamen
daer wederom aenervende, belovende sij comparanten verders het voornoemde stuckjen lants ten allen
tijden te sullen wachten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is, id informe
amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten Arent Lentfort
en Willem Grooten. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ik rigter dese neffens Jan ten Poel,
die comparanten specialijck in judicio daertoe hebben versogt, dewijl sij niet schrijven konnen om uit
haere naemen te teekenen en te zegelen, getekent en gezegelt.
Actum den 29 may 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Henrick Sigginck (Leusman) en sijn
huysvrouw Henrickjen Sigginck tutore marito. Ende bekenden sij comparanten met haer Landheer den
Hoog Wel Geb Gestr Heere Joan Wolter Baron van Haersolte Heere van den Oldenhoff, geliquideert,
gerekent en vereffent te hebben de oude en resterende pagten tot 1727 incluys waeronder alle pretensien
ende sijn afgerekent tegens een seker stucke bouwlant groot een mudde gesaey genaemt den
Boldermans Camp haer comparanten eigendomelijck toebehoorende gelegen aen de eene sijde van den
Baen camp en aen de andere sijde aen het veld in de buirschap Marckel in sijn bekende bepalinge gerigts
Kedingen gelegen, waervan sij comparanten gerigtelijcke cessie, transport en overdragt van
bovengenoemde stucke bouwlant aen de Hoog Wel Geb Gestr Heere Joan Wolter Baron van Haersolt
Heer van den Oldenhoff en aen sijn Hoog Wel Geb Gestr erfgenaemen, hun comparanten en haer
erfgenamen van bovengenoemde stucke bouwlant ontervende en sijn Hoog Wel Geb Gestr voorn. en
desselfs erfgenamen eeuwig en erffelijck daer wederom aanervende, met vordere belofte van hun
comparanten van het selve stucke bouwland ten allen tijden te sullen wachten ende waeren voor alle
evictie en opsprake als erfcoops recht is, id informa amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij
rigter hier aen en over als ceurnoten Wolter Langenhoff en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde
der waerheit hebbe ick rigter bovengenoemt dese neffens Jan Henrick Gorkinck die comparanten in
judicio specialijck hebben versogt, dewijl sij niet schrijven konnen nog zegel gebruiken om met haere
namen te teekenen en te zegelen, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 3 juny 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jan Weerts en desselfs huysvrouw Anna
Bloemers tutore marito. Ende bekenden sij comparanten oprecht en deugdelijck wegens opgenomene en
te dancke ontfangene penningen schuldig te wesen een suivere somma van tweehondert car gl ad 20 st het
stuck aen de ed Gerrit Muiderman en desselfs erfgenamen, welke voorschr. somma sij comparanten
beloven jaerlyx te verrenten tegens vier gelijcke guldens van het hondert, waervan het eerst jaer renthe sal
verschenen wesen den 5 july 1731 en soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse en opsage toe,
die een half jaer voor den verschijnsdag sal moeten en mogen geschieden. Voor welcke capitale somma
voorschr. sij comparanten gerigtelijck verbinden haer eigendomelijcke vrij en allodiaele caterstede het
Bloemers genaemt als huys en hof met sijne onderhoorige landerien, soo bouw- als hooylant niets
exempt in sijn bekende bepalinge in de buirschap Elsen gerigts Kedingen gelegen om sig daer aen ten
allen tijden bij onverhoopte misbetalinge, soo van capitael als te verlopene interesse, cost en schadeloos te
konnen verhalen, renuncierende sij comparanten van alle exceptien hiertegens eenigsints contrarierende en
in specie van de exceptie van ongetelde gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en
over als ceurnoten Arent Lentfort en Harmen Wiemerinck. Sonder arg of list in oirconde der waerheyd
hebbe ick rigter neffens Luicas ten Sende die sij comparanten specialijck in judicio hebben versogt omdat
sij niet schrijven kunnen nogh zegel gebruiken om uit haere naemen te teekenen en te zegelen, dese
getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 5 july 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is Abraham Gorkinck ende bekende hij comparant
den vollen cooppenninck van een stuckjen lants groot drie schepel gesaey volgens coopcedule in dato den
14 july deses jaers 1730 daervan gemackt quo relatio van Jacobus Varenhorst den laesten en den eersten
cooppenninck verrekent te hebben en daervan betaelt te sijn. Dienvolgens doet hij comparant voorn.
gerichtelijcke cessie, transport en overdragt van bovengemelte stuckjen lants groot drie schepel geasey
genaemt het Eikel Kampjen in den Koeckoeck onder de buirschap Stockum, sijnde vrij en allodiael
gerigts Kedingen gelegen aen Jacob Varenhorst en sijn huysvrouw Aeltjen Jansen en haer beyder

erfgenaemen, hem comparant en sijne erfgenaemen van bovengemelte stucke lants ontervende en
verkoper Jacobus Varenhorst en sijn erfgenaemen daer eeuwig en erffelijck wederom aenervende, met
belofte van comparant om hetselve stuck lands voorschr. ten allen tijden te sullen wachten en waeren voor
alle evictie en opspraecke als erfcoops recht is, id informa amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren
met mij rigter hier aen en over als ceurnoten Willem Grooten en Arent Lentfort. Sonder arg of list in
oirconde der waerheit hebbe ik rigter bovengenoemt dese neffens comparant voorschr. getekent en
gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 31 july 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Gerrit Heyenck ende Petronella Boele/Bolle
geadsisteert met dr Johannes Jacobus Slaterus als haeren momboir in deesen. Bekennende voor haer ende
haere erven van de diaconie der stad Goor opgenomen en in goeden gangbaren gelde wel ontfangen te
hebben de summa van eenhondert caroly guldens ad 20 stuyvers het stuck om de selve jaerlyx en alle
jaeren te verrenten met vier diergelijcke guldens tot de aflosse toe, de welcke ten allen tijden sal kunnen
en moeten geschieden, soo wanneer het de eene den anderen een vierendeel jaers voor den verschijnsdag
sal hebben gedenuntieert. Sullende het eerste jaer rente verschenen sijn op den 1 may des jaers 1731 en
soo volgens tot de aflosse toe. Verbinden sij comparanten voor het gemelde capitael en interesse hun
personen en goederen niets uitgesondert als in specie et in majoren securitatem crediti, daer voor
verhypothiserende en verbindende haer eygendomelijcke stucke lants de Hemelhorst genaemt in de
Harcker Meen gerigts Kedingen gelegen, op dat de renthefferen sig daer aen ten allen tijden kost en
schaedeloos souden kunnen en mogen verhalen, renuncierende verders van alle exceptien en beneficien
die daer tegens eenigsints souden konnen worden ingebragt. S.A.L. in oirconde der waerheit en om te
strecken na behooren is dese van mij rigter voorn. en comparanten eygenhandig getekent en gezegelt. Als
dit geschiede waeren in mijn gerigte nevens mij als ceurnoten teegenwoordigd burgermr. Willebrand
Boreas en Arent Lentfort.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 22 augusty 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jacob Beckers (Vruwink) en sijn huysvrouw
Gerritjen ter Loock tutore marito. Ende bekenden sij comparanten wegens berekende schult en geleende
penningen oprecht en deugdelijck schuldig te sijn een suivere summa van eenhondert car guldens ad 20
stuyver het stuck aen sijn swager Albert ter Loock en sijne erfgenaemen, welke somma voorn. sij
comparanten beloven jaerlyx te verrenten met vier gelijcke guldens, waervan het eerste jaer renthe sal
verschenen wesen den 26 augusty 1731 en soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse en opsaege
toe, die een vierendeels jaers voor den verschijnsdag ter wedersijden sal mogen en moeten geschieden.
Voor welke somma voorschreven sij comparanten gerigtelijck verbinden haer eigendomelijcke hooymaat
genaemt de Haerman groot drie schoofs dages, sijnde vrij en allodiael, naest Philipsborgs maat in de
Harcker Meen gerigt Kedingen gelegen om sig daer aen bij onverhoopte misbetalinge cost en schadeloos
te kunnen verhalen, renuncierende sij comparanten van alle exceptien hiertegens eenigsints contrarierende
en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen
en over als ceurnoten Willem Grooten en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe
ick rigter dese neffens comparant getekent en gezegelt en die sulx mede van sijn vrouw heeft getekent en
gezegelt, dewijl sij niet schrijven kan nog zegel gebruickt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 26 augusty 1730.
Alsoo op heden ingevolge gedane gerigtelijcke publicatien termin was gestelt om het saetgewas, peerden,
beesten en verderen inboedel van Willem Swoferinck (Sending) publycq aen de meestbiedende voor de
agterstedige contributie en verpondinge te verkopen endaer bij is gebleken dat sigh geene kopers

hebben opgedaen, soo sijn in desen ed. gerigte gecompareert Luiken Sendman en Egbert Swoferinck,
de welcke sig hebben ingelaeten als borgen ten principalen in en voor al met voor een in solidum
verbonden niet alleen der selver personen en goederen, maer oock tot een speciael onderpant gestelt een
stuck saeylant genaemt de Laar gelegen in den Elsenaer Esch tusschen het land van Effinck ter eenre en
het land van Oinck ter anderen sijden welcke comparant Egbert Swaeferinck eigendomelijck
toebehoorende ten fine dat de Heer Baron Bentinck Landdrost van IJsselmuiden in qualiteit als
rentmeester van Sipculo en Albergen, in cas Willem Swaeferinck mogte in gebreeke blijven de
agterstedige verpondinge en contributie van het erve Swaeferinck sigh bedragende tot den jaere 1729
incluys ingevolge gespecificierd driehondert drie en dertig guldens 2 st en 14 penn. met de opstuyvers
binnen de tijd van 14 dagen aen de ontfanger te betaelen ende verdere te verlopende contributie en
verpondinge als mede het vuurstedegelt tot dato deses te verschijnen in sijn terminen te voldoen, sigh daer
aen door de paraatste middelen van executie en distractie cost en schaeloos moge verhalen, sonder
argelist. Daer dit aldus geschiede waeren met mij rigter Assuerus Fockinck daer aen en over als ceurnoten
de ed. Floris Meyer en Arent Lentfort.
Aldus gedaen binnen Elsen den 30 augusty 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is Roeloff Mollenkolck gaende en staende en bij
seer goeden verstande, de sekerheit des doots en de onsekere uire van dien vooroogen stellende, willende
en begerende over sijne tijdelijcke goederen disponeren, voor eerst sijn ziele aen God Almagtig en sijn
aertse lichaem ter eerlijcker begraeffenes. Bevelende en institueert en nomineert hij testateur voorn. tot
sijne eenige ende universele erfgenamen Henrick Mollenkolck en desselfs huysvrouw Gerritien
Mollenkolck en bij vooraflijvigheit haere van de selve haere kinderen als dan leven sijnde, in alle sijne na
te latene goederen, soo roerende als onroerende, actien en crediten egeene in het groot ofte klein
uitgesondert mits dat sijne voornoemde erfgenaemen hem testateur behoorlijk sijn leven lang sullen
verplegen en onderhouden, soo en als het sal behooren. Nadat hem testateur voorschr. dese sijn
nuncupatyf testament was voorgelesen en hem gevraegt of hij daertoe onbedwongen gekomen was, soo
heeft hij daerop geantwoort van jae en daertoe ongedwongen gekomen te sijn, willende en begerende dat
dit sijn nuncupatyf testament na sijn doot moge agtervolgt worden, soo niet als een nuncupatyf testament
ten minsten als een codicil gifte ter saecke des doots of onder den levenden, ofte soo en als deselve in de
beste en cragtigste forma regtens sal kunnen bestaen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier
aen en over als ceurnoten burgermr. Bernard Pothoff en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der
waerheit hebbe ick richter dese nevens burgermr. Bernard Pothoff die hiertoe specialijck van hem testateur
voorn. is versogt, dewijl hij niet schrijven kan nog zegel gebruickt om uit sijne naeme te teekenen en te
zegelen, getekent en gezegelt.
Actum den 20 september 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staten van de Provintie Overijssel Richter
van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij Richter en ceurnoten
hierna benoemt, gecompareert ende erschenen is Johanna Jalinck weduwe van wijlen de Hr. Leutenant
Gerrit van Erwigh geassisteerd met Jan Vedders als haeren verkoren en toegelaten momboir in desen,
sijnde comperantenne wat swack van lichaem, dog bij goeden verstande, memorie en uitsprake, dewelke
overdenkende de sterflijckheit der menschelijcke nature, de sekerheit des doots ende onsekere tijd van
dien en niet gaerne uit desen werelt willende scheiden voor en al eer sij over haere tijdelijcke goederen
haer van God de Heere genadelijck verleent, hadde gedisponeert voor eerst haere ziele aen Godt Almagtig
genadelijck bevelende en haer sterffelijcke lichaem ter eerlijcker begraffenis. Voorts soo institueert en
benoemt sij testatrice voornt. tot haer eenige en universele erfgenaem in alle haere nae te latene goederen
soo roerende als onroerende, actien en crediten geene uitgesondert voor eerst de kinderen van wijlen
Wessel Jalinck als namentlijck Willem, Samuel, Gerrit, Anna Judith en Anna Elisabeth Jalinck voor
een sevende part van de gehele erffenis. Ten tweden de kinderen van Jan Jalinck met naemen Derck,

Klaes, Willem, Cornelis, Geertruid, Johanna en Gerritien Jalinck voor een gelijck sevende part van
de gehele erffenis. Ten derden de kinderen van wijlen Reinnold Jalinck met naemen Derck, Willem,
Henrick, Jenneken en Geertruid Jalinck mede voor een sevende part van de gehele erffenis. Ten
vierden de kinderen van Derck Harmen Jalinck met naemen Derck, Anna Theodora en Catharina
Jalinck als mede voor een gelijck sevende part van haere gehele nalatenschap. Ten vijfden de kinderen
van Henderina Jalinck sijnde getrouwt geweest aan de custos Henrick Gorkinck als namentlijck
Derck, Jan Henrick en Elisabeth Gorkinck alle mede voor een gelijck sevende part. Ten sesden de soon
van Geertruid Jalinck weduwe Tyberinck met naeme Derck Tyberinck mede voor een sevende part
van de gehele erffenis. Ten sevenden de soon van Isabella Jalinck getrouwt geweest aen Willem
Welmers met naeme Derck Welmers mede voor een sevende part van de gehele erffenis. Voorts
legateert sij testatrice voornt. aen Abram Gorkinck een somma van dertig Car. guldens, nog legateert sij
testatrice aen Aleida ter Weeme dochter van Jan ter Weeme tot Eibergen een somma vijftig guldens,
wijders legateert sij testatrice aen haere nigten met naemen Anna Judit en Anna Elisabeth Jalinck en
aen Johanna, Geertruid en Gerritien Jalinck en aen Jenneken en Geertruid Jalinck en Anna
Theodora en Catharina Jalinck en aen Elisabeth Gorkinck gesamentlijck alle haere klederen, gaeren,
vlas, linnen gesneden en ongesneden, gemaeckt en ongemaeckt en wullen, silver en gout, gemunt en
ongemunt, te weeten het geene buiten den inventaris is en dat de selve onder alle voornt. nigten egelijck
sullen verdeelt worden.
Voorts willende sij testatrice dat haere voormt. erffenis van een jeder stake van het eene kint op het andere
zal devolveren en soo er geen kinderen mogten zijn op haer testatrices broers of susters die dan in leven
mogten sijn. Eindelijck legateert sij testatrice aen den armen van Marckel 35 gl. en aen de onnosele
kinderen van Jan Eertinck 15 gl. stellende tot executeurs van haer voormt. testament Derck Tyberinck
en Derck Welmers. En sullen voor mooyte hebben te saemen 50 gl. nadat haer testatrice deese haere
testamentaire dispositie bescheidentlijck van woort tot woort was voorgelesen en gevraegt sijnde of sij
daertoe ongedwongen gekomen was, soo heeft sij testatrice daerop geantwoort van jae en daertoe
ongedwongen gekomen te sijn, willende en begerende dat dit haer nuncupatijf testament in alle sijne
clausulen na haeren dode moge worden nagekomen soo niet als een formeel nuncupatijf testament, ten
eersten als een codicil gifte ter saeke des doots ofte onder den levendigen ofte soo en als deselve in de
bester en cragstigste forma regtens sal kunnen en mogen bestaen. Voorts willende sij testatrice nog indien
onvermoedelijcke eenige van haer erfgenaemen of legataressen over dit testament een gemoeylijckheit of
dispuut mogten verwecken, soo sullen die gene van mijne erfenisse niets profyteren en daarvan verstoken
sijn. Daar dit aldus passeerde waeren met mij Rigter hier aen en over als ceurnoten Arent Lentfort en
Andreas Dockhoorn. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebb ick richter dese neffens testatrice en
deselfs momboir getekent en gezegelt.
Actum Marckel den 29 september 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jan Egbertsen Teemker en desselfs
huysvrouw Fenneken Aelbertsen, sij Fenneken Aelbertsen met haer voorn. eheman in desen als haeren
verkoren momboir geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten oprecht en deugdelijck wegens
opgenomene en te dancke ontfangene penningen een suivere summa van seshondert car guldens ad 20
stuyvers het stucke, schuldig te wesen aen de Hoog Wel Geb Baron de Hoevel Heere tot Heekeren etc.
en desselfs Gemalin Isabella van Heekeren en aen haer Hoog Wel Geb beyder erfgenamen, welcke
somma voorn. sij comparanten beloven jaerlyx te verrenten met vijf gelijcke guldens van het hondert,
waervan het eerste jaer renthe sal verschenen sijn tot de effectuele aflosse en opsaege toe, die een half jaer
ten wedersijden voor den verschijnsdag sal vrij staen en moeten gedaen worden. Voor welcke capitale
somma voorn. sij comparanten gerigtelijk verbinden haer eigendomelijcke vrije en allodiaele caterstede
Teemkers genaemt, als namentlijck huys, hoff en bouwlant omtrent groot twaelf schepel gesaey alsmede
het aengekofte lant van Arent Bruininck groot vijf schepel gesaey en voorts mede al hetgeene op Rij
Gerrits Camp aen is gekoft en betaelt is, alle parcelen onder de buirschap Elsen in sijn bekende bepalinge

gerigts Kedingen gelegen, om sig daer aen bij onverhoopten misbetalinge, soo van capitael als interessse,
cost en schaedeloos te konnen verhaelen, renuncierende sij comparanten van alle exceptien die hiertegens
eenigsints contrarierende mogten sijn, alsmede van de exceptie van ongetelde gelde. Daer dit aldus
passeerde waeren met mij richter hier aen en over als ceurnoten Arent Lentfort en Willem Grooten.
Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens Willem Grooten, die hiertoe
specialijck in judicio is versogt van voorschr. comparanten, dewijl sij niet schrijven kunnen nog zegel
gebruiken, om uit haer beyder naemen te teekenen en te zegelen, getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 1 october 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jan Schelfman en desselfs huysvrouw Elsken
Evertinck, in deese geassisteert met burgermr. Bernard Pothoff als haar verkoren momboir, hij Jan
Schelfman gaende, staende en gesont van lichaem en desselfs vrouw Elsken Evertinck mede gaende,
staende en gesont van lichaem, beyden bij goeden memorie en verstande, de welcke verklaren uit
overweginge van de sekerheit des doods en de onsekere uire van dien, genegen te wesen haar testament en
uiterste willen bij desen op te rigten. Ende nomineerde en institueerde hij testateur tot sijn eenige en
universele erfgenaem Luicas Evertinck, voorts nomineerde en institueerde sij testatrice voorn.
geassisteert als vooren tot haer universele erfgenaem mede Luicas Evertinck in alle haere na te latene
goederen, soo roerende als onroerende, actien en crediten, egeene in het groot ofte klein uitgesondert;
vervolgens legateerden, geven en maekten hij testateur en sij testatrice voorschr. aen malkanderen of de
eerst stervende aen de langstlevende, sulx doende cragt deses, de tugt en het vrugtgebruick van des eerst
overledens gehele nalatenschap, niets uitgesondert of haer leven lang. Voorts legateerden sij beyde
testatoren een yder een ducaton de welcke na haer beyder doot sullen uitgekeert worden aen de onnosele
kinderen van Jan Eertinck in Harcke. Hoedanige dispositie aen hem testateur en haar testatrice
onderscheidentlicjk voorgelesen en gevraegt sijnde of sij tot deselve onbedwongen met voorbedagten
rijpen beraede gekomen sijn, soo hebben sij beyde verklaert van jae ende begeert dat dese haere dispositie
in allen deele effect mog sorteren als een bondig testament ofte codicil gifte ter saecke des doots ofte
onder den levendigen ofte soo als die best na rechten kan bestaen. Sonder arg of list in waerheits kennisse
hebbe ick richter voorn. neffens burgermr. Bernard Pothoff voorn. die sulx gedaen heeft uit naemen van
hem testateuren en haer testatrice en oock in haer plaetsen als daartoe versogt sijnde in den gerigte,
vermits sij niet schrijven kunnen nog zegel gebruiken, eigenhandig getekent en gezegelt en waeren hier
aen en over als ceurnoten Arent Lentfort en Willem Grooten.
Actum op den huyse Scherpenzeel dn 15 october 1730.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Gerrit Beckers en sijn huysvrouw Henrikjen
ter Loock in desen geassisteert met haer voorn. eheman als momboir. Ende bekenden sij comparanten
oprecht en deugdelijck wegens verstreckte en opgenomene penningen schuldig te wesen aen haar broer of
swager Albert ter Loock een somma van 78 gl, welcke penningen jaerlyx sullen verrenten met drie
guldens waervan het eerste jaer rente sal verschenen sijn den 23 january 1732 en soo voorts van jaer tot
jaer tot de effectuele aflosse en opsaege toe, die een half jaer voor den verschijnsdagh ten wedersijden sal
mogen en moeten geschieden, voor welcke somma sij comparanten gerigtelijck verbinden haer
eigendomelijke stuckjen bouwland sijnde groot een schepel gesaey in den Harcker Esch naest Looker
Hasenkaete Stucke genaemt en Beckers lant gelegen om sig daer aen bij onverhoopte misbetalinge cost
en schadeloos te konnen verhalen, renuncierende sij comparanten van alle exceptie en in specie van de
exceptie van ongetelde gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als
ceurnoten Jan Loeninck en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ik richter
dese neffens Willem Grooten die hier toe specialijck in judicio is versogt van hun comparanten, dewijl sij
niet schrijven kunnen nog zegel gebruiken om uit haere namen te tekenenen en te zegelen, getekent en

gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 23 january 1731.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is Henrick Baede ende bekende uit cragt van een
obligatie van den 5 novemb. 1729 gepasseerd en die van hem comparant en van sijn huysvrouw Elsken
Baen eigenhandig ondertekent, oprecht en deugdelijck wegens opgenomene en te dancke ontfangene
penningen ter somma van eenhondert en vijf en seventig car guldens ad 20 stuyvers het stucke, schuldig te
wesen aen Gerrit en Jan Landewer luyd voorschr. obligatie quo relatio, welcke somma voorn. hij
comparant belooft jaerlyx te verrenten met vier gelijcke guldens percent, waervan het eerste jaer rente sal
verschenen sijn op gepasseerde Allerheiligen 1730. En soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele aflosse
en opsage toe die een half jaer voor den verschijnsdag sal moeten en mogen ten wedersijden gedaen
worden. Voor welke capitale somma voorn. hij comparant gerigtelijck verbint sijn eigendomelijcke stucke
lants genaemt de Ribbe in den Breuckinck Esch onder Marckel gelegen, luid gepasseerde in voornoemde
obligatie om sig daer aen bij onverhoopte misbetalinge cost en schadeloos te kuunen verhalen,
renuncierende hij comparant van alle exceptien die hiertegens eenigsints contrarierende sij en in specie
van de exceptie van ongetelde gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als
ceurnoten Willem Grooten en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter
dese neffens comparant getekent en gezegelt.
Actum op den huyse Scherpenzeel den 26 january 1731.
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel
Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij richter en
nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jan Meyer en desselfs huysvrouw Henrickjen
Meyers in desen geassisteert met Arent Lentfort als haeren verkoren momboir. Jan Meyer een igsints
sieck sijnde en desselfs huysvrouw gaende en staende dog beyde bij goeden memorie en verstande. De
welcke verklaerden uit overweginge van der sekerheit des doots en de onsekerheit van de tijd en uire van
dien, genegen te wesen haar testament en uiterste wille bij desen op te rigten. Ende institueerde en
nomineerde hij testateur vervolgens tot sijn eenige en universele erfgenaem sijn stijfzoon Jan Meyer en
bij vooraflijvigheit desselfs huysvrouw Henderina Meyers en erfgenaemen, in alle sijne na te latene
goederen egeen uitgesondert; vervolgens legateren, geven en maeken hij testateur en sij testatrice aen
malkanderen of de eerststervende aen de langstlevende de tugt en het vrugtgebruik van des eerst
overledens gehele nalatenschap, niets uitgesondert geduirende sijn of haer leven land in yeders legateert,
geeft en maeckt hij testateur aen de twee kinderen van Henrick Oinck met naemen Henrickjen en
Jenneken yder twintig guldens, item aen sijn nigte Aele Leuinck twintig gulden, nog aen Gerrit en Jan
Leuinck, Maria Oincks en Berentjen Oincks aen den Swartendijck een yder vijftien guldens, verder
onder haer neven sestig guldens, welcke sestig guldens sullen dan betaelt uit het gene hem nog toekomt
van de onderstaende personen te weten van Bijsterman f 21-18, van Jan Boesinck f 7, van Jan ten
Geusendam f 15-18, van Plas Jan de wever f 2-10, van Teemker f 4-19 en van Megelinck f 12. Totaal
64-5. Eindelijck legateert, geeft en maeckt hij testateur aen den armen een somma van dertig guldens.
Hoedanige dispositie aen hem testateur en haer testatrice onderscheidentlijck voorgelesen en gevraegt
sijnde of sij tot de selve onbedwongen met voorbedagten rijpen beraede gekomen sijn, soo hebben
verklaerd van Jae ende begeren dat dese haere onderlinge dispositie in aller deelen effect moge sorteren
als een bondig testament ofte codicil gifte ter saeker des doots onder den levendigen, ofte soo als die best
na rechten kan bestaen. Sonder arg of list in waerheits kennisse hebbe ick richter voorn. dese neffens
burgermr Bernard Pothoff, die sulx gedaen heeft op speciael versoeck in judicio van hem testator en haer
testatrice, vermits sij niet schrijven nog zegelen kunnen, eigenhandig getekent en gezegelt. En waeren hier
en over als ceurnoten Jan Teemker en Gerrit Boesinck. Aldus geschiet op het erve en goet Meyers in Elsen
den 4 febr. 1731.

