
1719-1740  Transporten, testamenten en hypotheken 

 
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden en de Staeten van de Provintie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en keurnoten hier 

naer benoemt gecompareert ende erschenen sijn Willem Paesschers en Elisabeth Paesschers sijn 

huysvrouw met haer eheman als momboir in desen geassisteert sijnde ende verbinden sij comparanten van 

het gemaakt als bij de opgerichte erfdeelingen en scheidingen van hun momboiren opgericht in dato den 

11 jan 1705 en den 25 kuny 1710 quo relatio aen de voorkinderen met naemen Jenneken, Harmen, 

Henrick, Gerrit en Fenneken Paesschers, haer eigendoemelijcek stucke gaerdenland gelegen aen den 

Brinck in Stockum groot omtrent een half mudde gesaey sijnde vrij en allodiael en sig ten allen tijden daer 

aen cost en schadeloos te kunnen verhaelen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en 

over als keurnoten Pauwel ten Caete en Jan Mekencamp. Sonder argelist in oirconde der waerheyd hebbe 

ick richter dese alsmede met comparanten naemen, mij hiertoe specialijck versogt dewijl sij niet schrijven 

kunnen, getekent en gezegelt. 

Actum op den huyse Heeckeren den 14 february 1719. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens Hoger Overigheit Richter van Kedingen verklaer cragt deses dat voor mij 

en ceurnoten hierna benoemt persoonlijk erschenen sijn de Hoog Wel Geb Heer Joan Heydentrijck van 

Coeverden Heere van het Wegdam en bekende in goeden gangbaeren gelde opgenomen en ontfangen te 

hebben van de ed. jufferouw Aleida van der Sluys een capitale somma van vijftien hondert car guldens a 

twintig stuyvers het stuck, segge 1500 gl, sijnde dese penningen opgenomen ................ hij Heere 

comparant van het Wegdam de selve summa te verrenten tegen vier guldens van het hondert jaerlyx en 

alle jaer tot de effectuele aflosse toe, sullende aen wedersijden vrij staen het voorn. capitael te mogen 

opseggen mits de opsaege een half jaer voor de verschijndag geschiede, het eerste jaer rente sal 

verschenen sijn op den 25 febr 1720, verbindende hiervoor de Hoog Wel Geb Heer van Coeverden ten 

Wegdam sijn persoon en goederen en in specie sijn Hoog Wel Geb eigendoemelijcke goed met sijn ap- 

en dependentien Crooshoop genaemt, sijnde vrij en allodiael goed, gelegen in het caspel van Goor om 

sig daer aen bij onverhopentlijcke misbetalinge van het voornoemde capitael met de verlopene interesse 

cost en schadeloos te kunnen verhalen, renuncierende vervolgelijck hij Heer van het Wegdam van alle 

exceptien desen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. In waerheits 

kennisse hebbe ick richter voornoemt dese eygenhandig neffens de Heere comparant getekent en gezegelt. 

Daer dit aldus passeerde waeren hier aen en over als keurnoten Hartger ten Sijthoff en Jan Brunnickreef, 

sonder arg ofte list.  

Actum op den huyse Wegdam den 24 febr. 1719. 

 

Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden en de Staeten van de Provintie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en nabenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Henrick Wilbers (Spoolder) en sijn huysvrouw Harmken 

met haer eheman voorn. in desen als momboir geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten naer 

ontfanck van den laetsten en eersten cooppenninck ter summa van 70 car gulden van een stuckjen 

bouwland groot omtrent een half schepel gesaey gelegen bij het Looker in Harcke gecedeert, 

getransporteert en overgedragen te hebben aen Geerdt Looker en sijner erfgenaemen gelijck sij 

comparanten het selve alsoo gerigtelijck cederen, transporteren en overdragen cragt deses aen hem koper 

voorn., hun comparanten daervan ontervende en hem coper voorschr. en desselfs erfgenaemen daer 

wederom aenervende, met verdere belofte van het selve stuckjen lants 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 keurnoten Jacob Looker en Hagen Egbert. Sonder 

argelist in oirconde der waerheyd hebbe ick richter dese nefffens comparants huysvrouw en comparant 

sijn marck eigenhandig getrocken, geteekent en gezegelt, oock mede uit naem van comparanten vermits 

geen zegel gebruicken door secr. Hermen Crop als daertoe specialijck versogt, getekent en gezegelt. 

Actum op den huyse Heeckeren den 25 april 1719. 



 

Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden en de Staeten van de Provintie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en nabenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen Henrick Wilbers en sijn huysvrouw Harmken, sij Harmken 

met haer eheman voorn. als haeren verkoren en toegelaten momboir in desen. Ende bekenden sij 

comparanten oprecht en deugdelijck wegens opgenomene en te dancke ontfangene penningen de somma 

van drie hondert car guldens ad 20 st het stucke schuldig te sijn aen de Hoog Wel Geb Heere Joan Philip 

Christoffer van Keppel Heere van Stoevelaer etc en sijner erfgenaemen, welcke summa sij 

comparanten beloven jaerlyx en alle jaer te verrenten tegen vier gelijcke guldens van het hondert ende 

sulx tot de effectuele aflosse toe, die een yder van beyde sijden vrij sal staen een vierendeel jaers voor den 

verschijnsdag te kunnen en te mogen opseggen; sulx geschiet sijnde sal het voorschr. capitael met den 

verschenen interesse in ganckbaeren gelde terugge gegeven ofte ontfangen moeten worden, verbindende 

voor desen alle voorschr. sij beyde bovengenoemde eheluyden sampt en een yder in het bijsonder haer 

eigendoemelijcke huys met den gehelen hoff daer achter neffens desselfs schoppe met de gehele hoff 

daerachter in de buirschap Harcke gerigts Kedingen gelegen om sig bij onverhoopte misbetalinge daer aen 

het bovengenoemde capitael met alle onbetaelde renthe cost en schaedeloos te kunnen verhaelen. Daer dit 

aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als keurnoten Mathias Hassels en Roelof Wolfsen. 

Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick richter dese, als mede uit comparanten naeme mij 

hiertoe specialijck versogt dewijl sij niet schrijven kunnen nog zegel gebruiken, getekent en gezegelt. 

Actum op den huyse Stoevelaer den 27 april 1719. 

 

Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden en de Staeten van de Provintie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen is Henrick Lindeman borger tot Deventer, voor sig selfs en als 

volmacht van sijne huysvrouwe Maria Klopmans, secretaris Jordens, tutore marito, luyd procuratie voor 

de Hoog Achtb. Heeren Burgermeesteren, Schepenen en Raeden der stad Deventer onder derselver 

stadszegel en subscriptie van den secretaris Everhard Jordens in dato den 16 may 1719 deselve gepasseert 

welcke volmacht in judicio gesien, gelesen en van waerden erkent en bekende comparant voor hem en 

sijne huysvrouw erffelijck verkoght te  hebben op den 30 augusty 1717 volgens voorwaerden uit de erven 

Wijmerinck en Hulsbeeke navolgende aen Henrick Gorkinck custos en schoolmeester tot Marckel en 

Henderina Jalinck sijn huysvrouw en sijner erven vooreerst een stukke bouwland in den Oort Esch in 

sijne limiten en bepalinge gelegen genaemt den Scherpeneinde uit het erve Wijmerinck groot ongeveer 

drie schepel lands en nog een stuckjen uit het erve Wiemerinck groot ongeveer een mudde lands de Wese 

Kuile genaemt en nog uit het erve Hulsbeeke een hoekjen gelegen oock de Wese Kuile genaemt groot 

ongeveer een half mudde gesaey gelegen in den Dorper Esch en nog het vijfde part van Wijmerinck 

Grooten Camp, soo gem. Gorkinck is per lotte gevallen, dit alles vrij en allodiael goedt sonder beleende of 

eenig ander beswaer als die heeren lasten. En dese vier perselen land te saemen gerekent bedraegt aen de 

kooppenningen die somma van sevenhondert en ses en twintig keiser guldens en sestien stuyvers, van 

welcke cooppenningen comparant bekende ten genoegn 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, inde cragtigste forma landregtens van Overijssel doet cederen, 

transporteren en overdragen, sulx doende cragt deses hem comparant en des selfs huysvrouw en 

erfgenameen daervan ontervende en den kooperen cum suis daer wederom aenervende, onder belofte van 

waerschap tegens alle evictie en opspraeke soo en als erfcoops rechte behoort, id informa amplissima, 

sonder argelist. Daer dit aldus passeerde waeren neffens mij richter voorn. hiermede aen en over als 

ceurnoten Willem Welmers en Gerrit Gelkinck. In oirconde der waerheyd hebbe ick richter dese neffens 

comparant getekent en gezegelt. 

Actum Rijssen den 17 may 1719. 

 

Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden en de Staeten van de Provintie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 



keurnoten gecompareert ende erschenen is Henrick Lindeman borger tot Deventer, voor sig selfs en als 

volmacht van sijne huysvrouwe Maria Klopmans, secretaris Jordens, tutore marito, luyd procuratie voor 

de Hoog Achtb. Heeren Burgermeesteren, Schepenen en Raeden der stad Deventer onder derselver 

stadszegel en subscriptie van den secretaris Everhard Jordens in dato den 16 may 1719 deselve gepasseert, 

welcke volmacht in judicio gesien, gelesen en van waerden erkent. En bekende comparant erffelijck 

verkoft te hebben aen Teunis Elckinck en sijn huysvrouw Jenneken Elkinck ingevolge voorwaerden 

van den 30 augysty 1717 een ackertien in de Huyne groot omtrent twee schepel gesaey gelegen tusschen 

Harmen Boelincks land en Dries Brinckes land in den Marckeler Noord Esch en dat voor een summa van 

eenhondert en acht en sestig car guldens en dan nog volgents 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 langs Lambertinck Leuinck Kamp en het ander einde 

aen de sloot in den Noord Esch gelegen in de buirschap 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 den 

laatsten penninck. Dienvolgents dese voorschr. landerijen soo en als in haere respective limiten en 

bepalinge onder Marckel gerigts Kedingen gelegen in de kragtigste forma lantr. van Overijssel doen 

cederen, transporteren en overdragen. Sulcks doende cragt deses hem comparant en desselfs huysvrouw en 

erfgenaemen daervan ontervende en den cooper Teunis Elkinck en desselfs huysvrouw en erfgenamen 

daer wederom aenervende onder belofte van waerschap tegens alle evictie en opspraecke als erfcoops 

recht is, id informa amplissima, sonder argelist. Daer dit aldus passeerde waeren neffens mij richter voorn. 

hiermede aen en over als keurnoten Willem Welmers en Jan Henrick Gorkinck. In oirconde der waerheyd 

hebbe ik richter desen neffens comparant getekent ende gezegelt. 

Actum Rijssen den 17 may 1719. 

 

Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden en de Staeten van de Provintie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen is Henrick Lindeman borger tot Deventer, voor sig selfs en als 

volmacht van sijne huysvrouwe Maria Klopmans, secretaris Jordens, tutore marito, luyd procuratie voor 

de Hoog Achtb. Heeren Burgermeesteren, Schepenen en Raeden der stad Deventer onder derselver 

stadszegel en subscriptie van den secretaris Everhard Jordens in dato den 16 may 1719 deselve gepasseert, 

welcke volmacht in judicio gesien, gelesen en van waerden erkent. En bekende comparant erffelijck 

verkoft te hebben aen Willem Welmers en Johanna ten Hengel eheluyden bij voorwaerden ende 

conditien op den 30 augusty 1718 deese navolgende landerijen uit het erve Wiemerinck voor eerst een 

stuck bouwlant genaemt die Steenbree in sijn limiten en bepalinge gelegen in den Dorper Esch groot 

omtrent een mudde gesaey lands, belendet aen de eene sijde aen de custos van Marckel sijn costerijen 

landen en noch het derde part van den Kleinen H..rinck kamp soo sijn part voor sijn huys en vaelt is 

gelegen naar grotte en proportie soo hem per lotte is toegevallen, nog het vijfde part van den Groten 

Wijmerinck Camp oock per lotte is toegevallen en sulx alles vrij allodiael goed sonder thiende of ander 

beswaer als alleen den heeren lasten ende sulx voor die summa dese landerijen te saemen gerekent ad 

sevenhondert en seventig car guldens, van welcke cooppenningen comparant bekende ten genoege 

voldaen en betaelt te wesen den eersten met den laetsten penninck. Dienvolgents dese voorschr. landerijn 

soo en als in haere limiten en bepalinge onder Marckel gerigts Kedingen gelegen in de kragtigste forma 

lantrechtens van Overijssel doende cederen, transporteren en overdragen sulcks doende cragt deses, hem 

comparant en desselfs huysvrouw en erfgenaemen daervan ontervende en den koperen cum suis daer 

wederom aenervende onder gelofte van waerschap tegens alle evictie en opspraecke soo en als na erfcoops 

regte behoort id informa amplissima, sonder argelist. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter 

voorn. hier aen en over als keurnoten Jan Henrick Gorkinck en Gerrit Gelkinck. In oirconde der waerheyd 

hebbe ick richter dese neffens comparant getekent en gezegelt. 

Actum Rijssen den 17 may 1719. 

 

Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden en de Staeten van de Provintie van Overijssel 



Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en keurnoten 

Egbert Schutte en Jan Hechteler gecompareert ende erschenen sijn Arent Aertsen Leuinck smit tot 

Marckel en Henrickjen ter Rijte eheluyden tutore marito en bekende wegens opgenomene en wel 

ontfangene penningen oprecht en deugdelijck schuldig te sijn aen de burger lieutenant Lodewijck van 

Eyll tot Deventer en sijn ed. vrouw of erfgenaemen een capitale summa van sevenhondert guldens, die 

700 gl ad 20 st het stuck, welcke summa sij comparanten beloofden jaerlyx en alle jaeren te verrenten 

tegens vijf percento, edog soo de interesse binnen de tijd van twee maent nae den jaerlyxen verschijnsdagh 

wort betaelt soo sullen met vier percento kunnen volstaen, waervan het eerste jaer renthe sal verschijnen 

op den 25 may 1720 en soo vervolgens van jaer tot jaer tot den tijd der aflosse toe, welcke aflosse sal 

mogen en moeten geschieden binnen Deventer, wanneer de opsaege drie maenden voor den verschijnsdag 

is aengekondigt onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptie in specie van ongetelden gelde tot 

securiteit en nakominge vandien verbinden sij comparanten in het generael haere personen en goederen 

hebbende en toekomende en in specie tot een hypotheecq en onderpant haer erve en goet Leuinck genaemt 

met alle desselfs huysinge en toebehoor gelegen in desen ed gerigte en caspel Marckel om in val van 

onverhoopte misbetalinge sig daer aen soo voor capitael voorn. als alle verschenen interessse kost en 

schadeloos te kunnen en mogen verhalen, belovende desnoots van allen tijden meerder vestinge te doen. 

S.A.L in kennisse der waerheit is dese van mij richter neffens comparanten getekent en gesegelt. 

Actum op den huyse Heeckeren den 29 may 1719. 

 

Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden en de Staeten van de Provintie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen is Henrick Lindeman koopman tot Deventer, voor sig selfs en 

als volmacht van sijne huysvrouwe Maria Klopmans, luyd procuratie voor de Hoog Achtb. Heeren 

Burgermeesteren, Schepenen en Raeden der stad Deventer onder derselver stadszegel en subscriptie van 

den secretaris Everhard Jordens in dato den 16 may 1719 deselve gepasseert, welcke volmacht in judicio 

gesien, gelesen en van waerden erkent. En bekende comparant erffelijck verkoft te hebben aen Jacobus 

Varenhorst en desselfs erfgenaemen een stuck saeyland gelegen in den Markeler Esch groot omtrent ses 

mudde gesaey heengecomen uit het erve Wijmerinck en dat voor een summa van penningen waarvan hij 

comparant bekende ten genoege voldaen en betaelt te wesen den eersten met de laetsten penninck. 

Dienvolgens het voorschr. stuckke saeyland sijnde ses mudde gesaey soo en als het selve in sijn bekende 

bepalinge en limiten onder Marckel gerigts Kedingen gelegen in de kragtigste forma lantr. van Overijssel 

doende cederen, transporteren en overdragen aen Jacob Varenhorst voorschr. en sijn erfgenaemen, sulx 

doende cragt deses, hem comparant en desselfs huysvrouw en erfgenaemen daervan ontervende en den 

koper en desselfs erfgenaemen daer wederom aenervende onder belofte van waerschap voor alle evictie en 

opspraecke als erfcoops recht is, id informa amplissima, sonder arglist. Daer dit aldus passeerde waeren 

met mij richter hier aen en over Jan Hechteler en Jan de Koninck. In oirconde der waerheyt hebbe ick 

richter dese neffens comparant getekent en gezegelt. 

Actum op den huyse Heeckeren den 21 july 1719. 

 

Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden en de Staeten van de Provintie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jacob Varenhorst en desselfs huysvrouw Aeltjen Jansen 

met haer eheman voorschr. in desen als momboir geassisteert sijnde. Ende bekenden sampt ende elck in 

het bijsonder schuldig te sijn aen Henrick Lindeman en Maria Klopmans eheluyden wegens 

opgenomene penningen ter summa van eenduisent en vijfhondert car guldens ad 20 st het stuck, welcke 

duisent en vijfhondert guldens sij bovengemelte eheluyden beloven te verrenthen jaerlyx en alle jaer 

tegens vier en een half percento ende sulx tot de effectuele aflosse toe die een yder van beyde sijden 

jaerlyx een half jaer van te vooren vrij sal staen om malkanderen te konnen en te mogen opseggen, sulx 

geschiet sijnde sal het voorn. capitael met die verschenen interesse in ganckbaeren gelde te rugge gegeven 

ofte ontfangen moeten worden; verbindende voor desen alle voorschreven beyde bovengenoemde 

eheluyden sampt en een yder in het bijsonder en voor beyde in het geheel hun personen ende goederen 



hebbende ende toekomende ende in specie haar eigendoemelijcke vrij en allodiaele huys en hoff in 

Marckel dat sij tegenswoordig bewoonen, beneffens een stuck saeylant gelegen bij Marckel genaemt 

Wiemerincks lant groot ongeveer ses mudden gesaey soo en als hij comparant hetselve van de ed Henrick 

Lindeman heeft gekoft gehadt, om daer aen het bovengenoemde capitael met alle onbetaelde renthe kost 

en schadeloos te verhalen, renuncierende daer mede bovengenoemde eheluyden beyde en elck in het 

bijsonder van alle exceptien, faveuren en pretensien hiertegens eenigsints strijdende, met onderwerpinge 

van alle haeren rechten ende gerechten. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over 

als keurnoten Jan Hechteler en Jan Koninck, sonder arg of list. In oirconde der waerheyd hebbe ick richter 

dese neffens comparanten getekent en gezegelt. 

Actum op den huyse Heeckeren den 21 july 1719. 

 

Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden en de Staeten van de Provintie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jacob Varenhorst en desselfs huysvrouw Aeltjen Jansen 

met haer eheman in desen als momboir geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten oprecht en 

deugdelijck schuldig te sijn wegens opgenomene en te dancke ontfangene penningen ter somma van 

vierhondert car guldens ad 20 stuyver het stuck, aen de ed Johanna Jalincks, weduwe van wijlen de 

heer lieutenant Gerrit Erwigh en derselver erfgenaemen, welcke capitaele summa voorschr sij 

comparanten beloven jaerlijcks en alle jaeren te verrenthen tegens vier gelijcke guldens percent waervan 

het eerste jaer renthe sal verschenen sijjn den 8 july 1720 en soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele 

aflosse toe die de eene den anderen een vierendeel jaers voor den verschijnsdagh sal mogen en moeten 

aenkondigen. Voor welcke capitale somma voorn. sij comparanten gerigtelijck verbinden haer 

eigendoemelijcke huys en hoff in Marckel dat sij tegenswoordig bewoonen beneffens een stucke saeyland 

gelegen bij Marckel genaemt Wiemerincks land groot ongeveer ses mudden gesaeys soo en als sij 

comparanten hetselve van de ed Henrick Lindeman hebben gecoft gehadt om bij onverhoopte 

misbetalinge, soo van interesse als van capitael, sig ten allen tijden daer aen cost en schadeloos te kunnen 

verhalen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier aen en over als keurnoten Jan Bronnickreef 

en Henrick Hover, sonder arg of list. In oirconde der waerheit hebbe ick richter dese neffens comparanten 

getekent en gezegelt. 

Actum op den huyse Heeckeren den 9 augusty 1719. 

 

Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden en de Staeten van de Provintie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen is de Hoog Wel Geb Heere Joan Philip Christoffer van 

Keppel Heere van Stoevelaer etc. Ende heeft bekent van de ed Herman ten Caete senior en van 

Herman ten Caete junior, Egbert Costers ende van Jannes Werners in qualiteit als dienstman van 

de Mennoniten gemeente tot Almelo genegotieert ende in goede ganckbaeren gelde op interesse 

genomen te hebben een summa van twee duisent car guldens onder verbant van sijn persoon ende 

goederen ende sulx tegens vijf percento jaerlyx, dogh met vier percent te betaelen wanneer jaerlyx ende 

alle jaer een vierendeel jaers na den verschijnsdag de interessen voldaen worden, sullenden het eerste jaer 

interesse op Martiny 1720 ende soo vervolglijck verschenen wesen, renuncierende hij heere comparant 

welgemelt van de privilegien de heeren van de Ridderschap competerende sig submitterende onder de 

judica tuire van den daegelyxen richter. Ende stelt tot een speciael hypotheecq soo voor capitael als de te 

verschijnene interesssen het vrije en allodiaele erve het Slot en de caeterstede het Nijlandt met haere 

hooge ende lage landerijen, gemeentes ende het gewas van opgaende bomen als ackkermael daerop 

staende niets uitgesondert, beyde in de boerschap Harcke gerigts Kedingen gelegen en sig daer aen in cas 

van onverhoopte misbetalinge cost konnen ende schaedeloos te mogen ende konnen verhaelen, doende 

afstandt van alle exceptien soo hier tegens eenigsints souden kunnen moeten ofte mogen erdaght worden, 

in specie van ongetelde gelde; sullende den renthefferen als rentgevervrij staen dit capitael ter wedersijden 

te mogen en konnen te ambierenen als dat sulx een half jaer voor den verschijnsdag sal moeten 

geschieden. Wanneer het capitael met de interessen soo agter mogten wesen kost en schadeloos binnen 



Almelo sal moeten gerestitueert worden. Ende is voor het tweede mede gecompareert dr Wilhelm 

Hulsken landrentmr van Twenthe welke sig bij handvestinge als borge, soo voor capitael als jaerlyx te 

verschijnen interesssen, heeft ingelaten onder verbant van sijn persoon ende goederen ten fine de 

respective renthefferen in cas van onverhooptlijcke misbetalinge, soo voor capitael als interessen, daer aen 

cost ende schaedeloos sullen mogen ende konnen verhaelen. Ende waeren hier aen als keurnoten Jan ten 

Hechteler en Jan Koninck. Des ten waeren oirconde ende te strecken naer behooren, is dese door mij 

richter opgemelt gesegelt ende ondertekent als mede beyde van de Heer van Stoevelaer en dr. Wilhelm 

Hulsken geresenleert ende gezegelt. 

Actum op den huyse Scherpenzeel den 9 novemb. 1719. 

 

Copia. 

Ick Berent Henrick van der Wijk JHD en wegens de Edele Mogende Heeren Staten van de provintie van 

Overijssel, Richter van Delden, doe cond en certificere hier mede dat voor mij en onderbenoemde 

ceurnoten personelijck gecompareert en erschenen is Sijn Excellentie de Hoog Geboren Heer en Graef 

Unico Willem Grave van Wassenaer Heer van Twickelo Lennep en Wulfraet, Raed ter 

Adminiraliteit van de Maes etc. En heeft in de beste en bundigste forma rechtens geconstitueert en 

magtig gemaekt sulx doende mits desen dr Adolf Henrick Putman advocaet tot Deventer om alle sijn 

Excell. saeken en affaires inticumque et contra quoscunque tamagendo quam defendende gerichtelijck en 

ongerichtelijck waer te nemen, te verwalten ende vertreden, mitsgaeders ten uit einde te vervolgen, 

processen te entameren, prosequeren, sententien te aenhoren van de naedelige te appeleren en voorts in het 

groote of kleine, niets uitgesondert, alles te doen en werckstelligen, te maecken het geene hoog gemelde 

heer constituent selfs present sijnde soude konnen mogen of moeten doen, all wierde tot het eene of 

andere oock naedere en specialer last als in desen uitgedruckt en gerequireert die den heer constituent wel 

interesse will hebben en houden mede gegeven en desen ginsereert. Edque cam clausulis rato grata 

indemnitatis cetensque de jure solitis en met de magt van substitutie. Daer dit aldus geschiede waeren met 

mij rigter voorn. als ceurnoten aen en over Fredrick ter Meulen en Herman Hasenkamp. Sonder arg of list 

in kennisse der waerheyd hebbe ick desen getekent en gezegelt. 

Gedaen te Delden den 31 january 1732. Onderstont B.H. van der Wijck, pro vera copia Assuerus Fockinck  

richter 

 

Noodgerigte gehouden den 23 october 1732. Richter Assuerus Fockinck, keurnoten Jan Peters en Arent 

Lentfort. 

Compareert alhier in judicio dr Adolph Henrick Putman volmagtiger van sijn Excell den Heer Grave van 

Wassenaer Heer van Twickelo Lennep en Wolfraed, volgens procuratie in dato den 31 january 1732 

alhier vertoont, gelesen en van waerden erkent, te kennen gevende hoe dat wijlen de Hoog Wel Geb 

Gestr Heer Unico Ripperda Heer van Weldam in leven Landdrost van het Twenthe heeft gedisponeert 

over alle sijne goederen en nae latenschap, de selve fidei commis gemaekt sodanig dat dese horediteit bij 

fonte van mannelijck ooir van dien daerbij eerst genoemden erfgenaem op comparants heer principael ten 

gevolge van dien devolveren moet, sulx dat die also casu quo geinteresseert sijnde dat desen boedel blijve 

geconserveert, soo versoecht hij comparant dat het gemelte haer annexe testament volgens reglement der 

fidei commissen alhier moge worden geregistreert, ten eerste om soo in het generael als speciael ten 

aendien van het huys en havesaete Weldam, cum annexis de erven Luttickhedde, Moerwinckel, 

Broek Wolter, Olijslager, Breuil, Olijdam en Kevelham, Mudder, de Toesserije, Groot- en Klein 

Wanninck, Letinck, Leppinck, Hoevinck, Olberinck, Overbeke en de Kooye te Stockum als naer 

regten mitsgaders requirerende dat aen hem van desen allen het nodige bescheyd per extractum deses 

moge worden medegedeelt, sulx stellende ad decretum. 

Decreet. Fiat registratie der voorschr. dispositie in het prothocol van fidei commissen en beswaren en sal 

desen aller per extractum deser het nodige bescheyd worden medegedeelt. 

 

Ick Assuerus Fockinck Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor 

mij en naebenoemde keurnoten gecompareert ende erschenen sijn de Hoog Wel Geboren Heer Arent 



Daniel van Coeverden en de Hoog Wel Geb Vrouwe Geertruyt Lubbuina van Coeverden egteluyden 

Heer en Vrouw van Wegdam sijnde de vrouw comparante in deesen met haar Hoog Wel Geb eheman als 

hare Hoog Wel Geb verkooren en toegelaten mombaer geassisteert, de welcke bekende weegens 

opgenomene en te dancke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aen de burgemeester 

Arend ten Oever tot Deventer en sijn weled huysvrouw Geertruyt van Markel en haar ed erfgenamen 

een capitale somma van agthondert car guldens, belovende deselve jaarlijks te verrenten teegens vier en 

een halve gulden van ieder hondert, edog met vier percento te volstaan wanneer de renten in diervoegen 

worden aanbetaald dat daervan geen drie jaren tegelijkten agteren sijn, waervan op den 25 febr 1736 het 

eerste jaer rente sal weesen verschenen en alsoo van jaar tot jaar continueren tot tot de restitutie en 

aflossing toe, waervan de opsage ten weedersijden sal vrij staan ende een vierendeel jaers voor den 

verschijndag mogen en moeten worden aangekondigt als mede het capitaal en alle agterstandige renten 

van dien op den eerstkomende verschijndag aen handen van renthefferen of derselver erfgenamen binnen 

Deventer in goeden gaeven Hollandse gelde kost en schadeloos sal moeten worden gerestitueert en erlegt 

tot sekerheit van al het welke haer Hoog Wel Geb hebben verbonden haere personen en alle hare goederen 

een yeder voor het geheel en tot een speciaal onderpand gestelt het adelijk huys en havesate Wegdam 

met alle desselfs timmeragien, hooven, saey, weyde en bouwlanden daer onder gebruykt en daer toe 

gehoorende houtgewassen, regt van verschrijvinge, jagt, visscherije en verdere ap- en dependentien, 

regt en geregtigheden van dien, neffens het erve Crooshoop, het erve Speekenbrinck, het plaatsien 

dat door Boom Hendrik gebruykt word en het plaatsien door Gerrit Vinkers in huir beseeten met alle 

derselver hoge en lage landerijen, houtgewassen, ap- en dependentien van dien, niets in het grote ofte 

kleyne uytgesondert, alle onder mijn aanbevolen gerigte kennelijk geleegen; sodanig als deselve Heer 

Hoog Wel Geb bij maagscheyt van den 5 november 1733 uyt den ouderlijken boedel van wijlen den heer 

en vrouw van het Wegdam sijn toegedeelt en door haer Hoog Wel Geb althans worden beseten, ten eynde 

de renthefferen of derselver erfgenamen hier daer aen en een eenig gelijk perceel van dien in cas van 

onvermoedelijke wanbetalinge van capitaal of renten ten allen tijden cost en schadeloos sullen kunnen en 

mogen verhalen onder renunciatie van alle exceptie en beneficien regte dewelcke hier teegens uyt eeniger 

hande en hoofde souden kunnen werden bedagt, in sonderheyt van de exceptie van ongetelde gelde en dat 

generale renunciatie geen plaats heeft tensij dat speciale voor gaat, midsgaders ten aansien van de vrouw 

compt. van het vellejaerse raad besluyt ende autentica si qua mulier, verbiedende dat vrouwen nog voor 

anderen nog voor haer eheheeren haer geen borge mogen inlaten van het effect en de kragt van dewelke 

haer HWGG verstaan waer onderrigt. Sonder arg of list en waarheyts kennisse hebbe ik rigter voorn. 

deese nevens de heer en vrouw compt. eygenhandig geteekent en geseegelt en waren met mij als 

ceurnoten hier aen en over Coenraat ter Swaak en Hendrik Sloet. 

Actum op den huyse Wegdam den 1 february 1735. 

 

Ick Assuerus Fockinck Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor 

mij en naebenoemde keurnoten gecompareert ende erschenen sijn de Hoog Wel Geboren Heer Coenraat 

Wilhelm Mulert Capiteyn in dienst der Vereenigde Neederlanden en vrouw Cecilia Cathrina van 

Keppel sijn Hoog Wel Geb Gemalinne tutore marito, dewelke bekenden weegens geleeverde waren in 

gereeden gelde te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aen de ed Jan 

Christoffer Gewin coopman in wijnen tot Delden een capitale somma van vijftienhondert gulden, 

belovende de selve jaerlijks te verrenten teegens vier gelijke guldens van yeder hondert, waervan huyden 

over een jaar het eerste jaar rente verscheenen sal weesen en soo continueren van jaer tot jaer tot de 

restitutie en aflosse toe, sullende de opsage ten weedersijden vrij staan een half jaer voor den verschijndag 

aengekondigt moeten worden als wanneer het capitaal met de agterstandige intresse van dien kost en 

schadeloos sal moeten worden gerestitueert in goeden gangbaren gelde tot gerechte nakominge van het 

welke de heer en vrouw compt. te samen en een yeder in het bijsonder voor het geheel kragt deeses sijn 

verbindende hare persoonen en goederen geen uytgesondert ende specialijk haer aanpart in het erve en 

goed Huysstede in de buirschap Stokkum geleegen en van wijlen de Hoog Wel Geb Vrouwe Agnes van 

Coeverden douariere Scheele toe de Veenebrugge heen gekomen en voorts haer aanpart in het erve ende 

goed Eeftinck in de buirschap Elsen geleegen soo den Hoog Wel Geb Heer Arnold Ludolf van Keppel 



haar compt. swager en broeder respective met doode ontruyent en nagelaten heeft, midsgaders alle 

sodanige penningen als den Hoog Wel Geb Gestr Heer Joan Philip Christoffer van Keppel Heer van 

Stoevelaer en ordinaris Gedeputeerde deeser provintie bevonden sal worden uit eenige hande en hoofde, 

hetsij weegens den Hoff te Goor en het erve Overakker ofte andersins aan haer heer en vrouw compt. te 

moeten uytkeeren ten eynde den rentheffer aen alle die verbondene effecten in cas van onverhopelijke 

misbetalinge sig kost en schadeloos moge konnen verhalen, soo weegens capitaal als intresse, alles onder 

renunciatiie van teegenstrijdige exceptien die hierteegens souden kunnen bedagt worden, so van getelden 

gelde of wat name deselve ook mogte hebben ende specialijk van het selve vellejanus ende autentica siqua 

mulier, verbiedende dat vrouwspersoonen nog voor haer ehemans nog voor anderen borge moge worden, 

houdende sig vrouw compt. haar van het effect van dien genoegsaam onderrigtet. Sonder arg of list in 

waerheyts kennisse heb ik rigter voorn. deese nevens de heer en vrouw compt. geseegelt en geteekent en 

waeren hier aen en over als ceurnoten Arent Lentfort en .... Aldus gepasseert …1735. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sij Harmken Klosters weduwe van wijlen Derk Haselecke in 

deesen geadsisteert met Willem Grooten als momber dewelke bekende wegens opgenomene en te danke 

ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Harmen Cornelissen ten Wechele en 

desselfs huysvrouw en erfgenaemen een capitale somma van tweehondert caroly guldens, sullende 

geemilojeert worden tot aflosse van een gelijke capitale somme van 200 guldens aen Beerent ten Voorde 

verschuldigt ende aen haar soon Henrick Haselecke teegenwoordig in Suriname sig ophoudende, wegens 

vaderlijk goed een hondert car guldens beloovende voorschr. tweehondert en een hondert car guldens 

jaerlijks en alle jaren, waervan het eerste jaar verschijnen sal huyden over een jaar, te verrenten tegen drie 

gulden vijf st. van het hondert ende sulx tot de volkomen aflosse toe die de een de ander een vierendeel 

jaers voor de verschijndag sal mogen en moeten aankondigen, daer voor verbindende haar comparante 

persoon en goederen geen uytgesondert en in specie haer eygendoemelijke hooyland het Klosters Broek 

genaamt en een acker saatland beyde in het gerigte Kedingen buirschap Marckel, het eerste in het 

Markelsebroek en het tweede in den Markelsen Enck an de straate kennelijk geleegen om in val van 

onverhoopte misbetalinge voorschreeven capitale somma in bijsonder met de intressen vandien daer an ten 

allen tijden kost en schaadeloos te kunnen ende mogen verhalen. Daer dit aldus passeerde waren met mij 

rigter voorn. aen en over als ceurnoten mr Gerrit van Ommen en Arent Lentfort. Sonder arge list ende in 

waerheyts kennisse hebbe ik rigter voorschr. neffens haeren verkooren momber als daer toe door de 

comparant, vermids niet schrijven kan en geen seegel gebruykte specialijk sijn versogt alsmeede haer 

mombaer deese geteekent en geseegelt. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 26 may 1735. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Harmen Pongert en Jenneken Pongert sijne huysvrouw 

tutore marito en de bekenden sij comparanten eenhondert en vijftig gulden oprecht en deugdelijk schuldig 

te weesen weegens opgenomene en te danke ontfangene penningen aen Harmen Derksen Thijman 

woonende tot Nijkerke en desselfs erfgenamen, belovende sij comparanten gemelte somma te verrenten 

jaerlijks en alle jaeren teegens drie percento tot de effectuele aflosse en opsage toe, die een half jaer voor 

den verschijndag sal moeten geschieden, sullende het eerste jaer rente verschenen weesen den eersten may 

1736 en soo voorts van jaer tot jaer, voor welke capitale somma voorn. sij comparanten gerigtelijk 

verbinden haer eygendoemelijke halve camp de Pongert Kamp genaamt groot drie scheepel gesaay 

geleegen aen de .... camp in de buirschap Marckel gerichts Kedingen, sijnde vrij en allodiael, om sig daer 

aen ten allen tijden bij onverhoopte misbetalinge, so van capitaal als te verlopene intressen cost en 

schaedeloos te kunnen en mogen verhalen, renuncierende sij comparanten van alle exceptien soo speciaal 

generaal alsmeede van de exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waaren met mij rigter 

hier aen en over als ceurnoten mr. chirurgijn Wolter Pothoff en Arend Lentfort. Sonder arg of list in 



oirconder der waarheyt hebbe ik rigter deese alsmeede uyt comparanten name die mij rigter specialijk in 

judicio hebben versogt dewijl sij niet schrijven kunnen nog zeegel gebruyken om uyt haren name te 

teekenen en te seegelen. 

Actum Scherpenseel den 6 juny 1735. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen is Gerrit Aanstoot ende bekende hij comparant aen de 

voorkinderen van Dries Aanstoot als met name Willem (*1717), Albert (*1719), Egbert (*1721), 

Jenneken (*1723), Jan (*ca1725) en Arent (*1728) Aanstoot volgens magescheyt opregt en deugdelijk 

schuldig te weesen de somma van hondert vijf en seventig car guldens, welke somma sal uytgekeert of 

betaald worden wanneer bovengemelte kinderen sullen mondig sijn of indien sij eerder quamen te trouwen 

aen handen van de mombaren als namentlijk Henrik Landewers en Jan Luyken. Voor welke capitale 

somma hij comparant of stiefvader voorschr. gerigtelijk verbind sijn eygendoemelijke hooymate groot 

twee dagwerk hooyland geleegen tusschen de Slijters maat en Jan Volckerinks maat, sijnde vrij en 

allodiaal onder de boerschap Marckel gerigts Kedingen in sijn bekende bepalinge geleegen om sig daer 

aen voor gemelte somma ten allen tijden cost en schaadeloos te kunnen en te mogen verhaalen met 

renunciatie van alle exceptien die eenigsints souden kunnen bedagt worden. Daer dit aldus passeerde 

waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten Arent Nijenhuys en Arent Lentfort. Sonder arg of list 

in oirconde der waerheyt hebbe ik rigter deese neffens Willem Grooten die Gerrit Aanstoot in den gerigte 

specialijk heeft versogt om uyt sijnen name te teekenen en te seegelen, dewijl hij niet schrijven kan nog 

seegel gebruykt, geteekent en geseegelt. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 9 july 1735. (Nb de familie Aanstoot is een Holtense familie; Dries 

Willems trouwt 1717 te Holten met Hendrikjen Arents op Aanstoot) 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jan Siggink en desselfs huysvrouw Jenneken Leusmans 

sijnde sij compt. geassisteert met Jan Steegeman als haeren versogten en toegelatenen mombar in deesen 

ter ener en dan Triene, de weduwe van wijlen Willem Leusman geassisteert met haren schoonsoon 

Arent Leusman en dan ook hij Arent Leusman voor sig selfs met en neffens sijne huysvrouw Jenneken 

tutore marito en hebben de eerste gemelte egteluyden Jan Siggink en Jenneken Leusman bekend en 

verklaert dat nademaal tusschen haar geen huwelijks contract opgerigtet waere, sij nae leevens en stervens 

halven met malkanderen eens geworden waeren en vastgestelt hadden sulx doende bij deesen, dat de 

huysvrouw van hem Jan Siggink na sijnen Gods valligen dode in cas sij sulx beleeven mogte soude erven 

alle sijne goederen, actien en crediten hoe het namen hebben kunnen of mogen als meede paerd en koe in 

all het geene hem verder uyt sijn erfplaetse belovet waer, gelijk hij sulx aen sijne voorgemelde huysvrouw 

beloofde en vermakende bij deesen waer teegens deese weederom aen haaren gemelten eheman Jan 

Siggink in val deselve haer mogte komen te overleeven maekende en ... de somma van eenhondert caroly 

guldens volgens maagscheyt haer uyt Leusmans vrije landerijen toegelegt sijnde, als meede haere kiste 

met een stuk smaldoek ad 30 elle als meede een lakense rok en den besten sergien rok, een elle pellen of 

drie en dan de beddinge met twee paer laakens en twee paar kussentoogen, sullende de overige na te 

latende goederen in de plaatse verblijven, hebbende hierbij de ander meede comparanten, te weeten Trijne 

de weduwe Leusmans alsmeede Arent Leusman en desselfs huysvrouw in het voorschr. aan de genoegen 

genomen en ook aanbelevet en versprooken dat het geene aan sijden Jenneken Leusmans op haren eheman 

voorgemelt vereert en versprooken of vermaakt is alles willen presteren en cas de selve ten haeren huyse 

of elders anders voor haeren eheman Jan Sigginck mogte komen te overlijden. Zijnde dit voorstaande 

allersijds comparanten deugdelijk voorgeleesen en nadat den inhout wel verstaen en hun aldus het te sijn 

verklaart hebben in bijweesen van Brink Jan en Hermen Endeman als hiertoe geadhibeert, de ceurnoten 

deese van mij eygenhandig geseegelt en geteekent, gelijk meede in der gesamentlijke comparanten namen 

als sulx in den gerigte versogt hebbende gedaan heeft de secretaris van Rijssen Goswin Lucas Vosding. 



Actum op Leusmans plaatse tot Markelo den 21 febr 1736. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en keurnoten 

Gosen Jolinck en Arent Lentfort gecompareert ende erschenen sijn Roelof Effinck en dessels huysvrouw 

Jenneken Tuetelinck met haer eheman voorn. in desen als haeren verkoren mombaer geassisteert sijnde. 

Ende bekenden sij comparanten geregt en deugdelijk weegens opgenomene en te danke ontfangen 

penningen schuldig te wesen een suivere somma van vijfhondert guldens ad 20 stuyver het stuk aen Jan 

Rengerinck timmerman wonende tegenswoordig tot Amsterdam en desselfs erfgenamen, voor welke 

capitale somma vooren vermeld sij comparanten ten gerigtelijk verbinden haer eygendoemlijke vrij en 

allodiale stukken bouwland het Roekoop of Roland genaamt groot drie mud gesaay geleegen in 

Stokkum tussen Lubbert en Wanninck in het gerigte Kedingen, om sig daer aen ten allen tijden kost en 

schadeloos te kunnen verhalen, sullende deese capitale somma jaerlijks verrenten met drie percent, 

waervan het eerste jaer renthe sal verscheenen weesen den eersten may 1737 en soo voorts van jaer tot 

jaer tot de effective aflosse toe, welke denunciatie of opsage een half jaar voor den verschijndag sal 

moeten geschieden; renuncierende sij comparanten van alle excepties hier teegen eenigsints contrarierende 

en in specie van de exceptie van ongetelde gelde als ook van de exceptie van het jenatus conf vellejans 

waervan sij comparanten bekenden onderrigt te weesen. Sonder arg of list en in oirconde der waarheyt 

hebbe ik rigter deese neffen comptabelen getekent en hebben speciaal versogt de ed Gosen Jolinck dewijl 

sij geen seegel gebruykten om uyt haren name te zeegelen. 

Actum Scherpenseel den 27 april 1736 

(De lening is op 3 may 1763 geroyeert door Gerrit Effink, zoon van Roelof) 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Henrik Bae en Grietien Wannink sijn huysvrouw tutore 

marito, Gerrit Kottink en sijn huysvrouw Hendrina Kleyn Landewaarts tutore marito en Jenneken 

Dijckinck geassisteert met Jacobus ter Plegt als haer verkooren mombaer in deesen. Ende bekenden sij 

comparanten van den laasten en den eersten kooppenninck van het verkofte stuk hooyland ter somma van 

tweehondert carol. guldens voldaan en betaalt te sijn van Albert Hendriks senior en van Beerent 

Henriks junior. Dienvolgens doen sij comparanten gerigtelijke cessie, transport en overdragt aan 

cooperen voornoemt van haer eygendoemelijke vrije allodiale stuk hooyland genaemt de Halve Nieuw 

Mate oft Stenge ? genaamt naest de Kosters landen met de eene einde ... aan de gemeente of Groenland 

onder Markel gerigts Kedingen in sijn bekende bepalinge geleegen, hen compt. van gemelde stuk 

hooyland ontervende en hun cooperen voorschr. en desselfs erfgenamen daer weeder om eeuwig en erflijk 

aenervende, belovende compt. een yeder in solidum het gemelte stuk land ten allen tijden te sullen wagten 

en waeren voor alle evictie en opspraak als landregten. Daer dit aldus passeerde waren met mij rigter hier 

aen en over als ceurnoten Willem Grooten en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheyt 

hebbe ik rigter deese als meede uyt compt. name mij rigter daertoe specialijk in judicio versogt, dewijl sij 

niet schrijven kunnen nog zeegel gebruyken om uyt haren name te teekenen en te seegelen, getekent en 

geseegelt. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 14 may 1736. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Hendrik Vrijlinck en desselfs huysvrouw Marya Vrijlinck 

tutore marito. Ende bekenden sij comparanten opregt en deugdelijk weegens opgenomene en te danke 

ontfangene penningen een suyvere somma van eenhondert en vijftig car guldens ad 20 st het stukke 

schuldig te sijn aan de ed burgemeester Joan ter Plegt en desselfs huysvrouw en haar beyder 

erfgenamen, welke somma voorn. sij compt. beloven jaerlijks en alle jaer te verrenten teegens vier 

percento waarvan het eerste jaar rente sal verscheenen sijn den 3 october 1736 en so voorts van jaer tot 



jaer tot de effective aflosse en opsage toe, die een half jaer voor de verschijndag ten weedersijden sal 

aengekondigt moeten gedaan worden; voor welke capitale somma voorschr. sij compt. gerigtelijk 

verbinden haer eygendoemelijke vrije allodiale stukke hooyland de Klijers Maate geleegen in de 

Harker Meene met het eenen eynde aen de Hoge Herfst en aan de andere sijde van den Meendijk des 

gerigts Kedingen in sijn bekende bepalinge, om sig daer aen ten allen tijden kost en schadeloos, soo van 

verloopene intresse als capitael te kunnen en mogen verhalen, renuncierende sij comparanten van alle 

exceptien hiertegen een igfinto contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelde gelde. Daer dit 

aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten mr Jan van Leeuwen en Arent 

Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waarheyt hebbe ik deese neffens secretaris Vosding die 

specialijk in judicio van hun comparanten is versogt, dewijl sij niet schrijven konnen nog zeegel 

gebruyken om uit haren name te teekenen en te seegelen, geteekent en geseegelt. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 31 may 1736. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en keurnoten 

Willem Sligtman en Beerent Beerentsen gecompareert ende erschenen sijn Henrick Clossert en desselfs 

huysvrouw Aeltien Wevers, sij Aeltien Wevers met haer voorschr. eheman in deesen als haeren verkoren 

en toegelaten momboir geadsisteert sijnde. Ende bekende sij comparanten en elk in het bijsonder van den 

laatsten en eersten cooppenninck van den Closserts gaerden genaemt ter somma van 340 caroly guldens 

van Arent Strateman ontfangen te hebben en voldaen te sijn. Dien ten gevolge so daer sij comparanten 

hiervan cessie, transport en overdragt meede deesen van bovengemelte gaerden, sijnde vrij en allodiaeal, 

uytgenomen een uytgank van een pond was aan de kerk van Marckel in het kerkdorp van Marckel naast 

Stratemans tuyn in sijn bekende bepalinge gerigts Kedingen geleegen aen cooper Arent Stratemans en 

desselfs huysvrouw Henrikje Schrijver en aen haer beyder erfgenamen, hun compt. sig daervan gemelte 

gaerden eeuwiglijk en erflijk ontervende en den cooper Arent Strateman en desselfs huysvrouw voorm. en 

haer beyder erfgenamen daer wederom erflijk aenervende, met renunciatie van alle exceptien hier teegen 

eenigsints contrarierende als meede de exceptie van ongetelden gelde. Sonder arg of list in oirconde der 

waarheyt hebbe ik rigter bovengenoemt deese met mijn hand en zeegel en als meede uyt comparanten 

name mij daer toe specialijk in judicio versogt, dewijl sij niet schrijven kunnen nog seegel gebruyken om 

deese uyt haren name meede te teekenen en te seegelen, geteekent en gesegelt. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 1 aug 1736. 

 

Den 7 september 1736. 

Rigter Assuerus Fockinck. Ceurnoten mr Jan van Leeuwen en Arent Lentfort. 

Gecompareert Henrik Clossert en desselfs huysvrouw Aeltien Weevers met haer eheman in deesen als 

momber geassisteert sijnde en verklaerden sij compt. verkoft te hebben aen Willem Sligt een stukke 

bouwland het Clossers land genaamt voor een somma van 485 guldens waervan sij compt. bekennen den 

laasten en den eersten cooppenninck ontfangen te hebben en voldaan te sijn. Dienvolgens doen sij compt. 

cessie, transport en overdragt van gemelte land groot een mudde gesaay geleegen naast Plasmans land en 

Gradus Gorkinck teegen Wever Karst huys onder Markel gerigts Kedingen. Ende hebben sij comparanten 

specialijk mij rigter in judicio versogt, dewijl sij niet schrijven konnen nog segel gebruyken om uyt haeren 

name te teekenen en te seegelen, sijnde vrij en allodiael. Onderstond Assuerus Fockinck  Rigter 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen is Harmen te Riet uyt de boerschap Markelo gerigts Kedingen, 

te kennen gevende hoet dat na het overlijden van sijn salige vader en moeder de Rietmans plaatse en 

goed in gevolge testamentaire dispositie op hem gedevolveert sijnde alreeds lange jaren die plaatse en daer 

toe gehoorige hoge en lage landerijen gebouwt om sijn wille en welbehagen sonder in sporinge of 

contradictie van yemant gebruyken en in gerustige possessie wel gehad hadde, maer dat egters die 

goederen in gevolge testament niet gerigtelijk overgedragen waeren, versoekende alsoo dat de overdragt 



daer van gedaan en sig bij die voorgemelte van sijn vader en moeder nagelatene uyt hoofde van de 

testamentaire dispositie bij hem in possessie verkreegene goederen van gerigts en regtweegen 

gemainteneert en beschermt worden moge, als hebbe ik rigter voorn. vaderlijke restamentaire dispositie in 

den gerigte gesien en wel bevonden, hebbende en mij de langdurige rustige possessie als vooren verhaalt 

bekent sijnde, het versoek in deesen amptshalven niet verweygeren konnen. Derhalven ik dan van 

gerigtsweegen hem Herm te Riet de voorgemelte goederen et officio in gevolge voorn. testament 

effectivelijk hem overdragende bij deesen en sullende deselve daer bij van gerigts en regtsweegen ten 

allen tijden worden gemainteneert en beschermt alles nogtans salvo jure cujucung. Daer dit aldus 

passeerde waeren neffens mij rigter aen en over als ceurnoten de secretaris G. Vosding en Arent Lentfort. 

Sonder arg of list in oirconde der waerheyt hebbe ik deese eygenhandig geteekent en geseegelt. 

Actum op den huyse Scherpenseel 7 november 1736. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Harmen te Riet en desselfs huysvrouw Aeltien uyt de 

boerschap Markelo gerigts Kedingen, sijnde sij comparante in deesen geassisteert door voorgem. Hermen 

als haeren mombaer en hebben sij comparanten bekent en verklaart weegens opgenomene en in eener 

somma ontfangen penningen van de ed Michiel Kempe en desselfs huysvrouw Wimtie Kosters opregt 

en deugdelijk schuldig te sijn een somma van vijfhondert caroly guldens, dewelke sij comparanten 

jaerlijks en alle jaer in termino Martiny teegens drie en een half percent belooft hebben te verrenten met 

die ponaliteyt dat indien binnen een vierendeel jaers nae den verschijndag de intresse niet komen te 

betalen als dan teegens vier percent het gemelde capitael sullen en willen verrenten en het capitael nae 

verloop van een vierendeel jaers opsage, die ten weedersijden gereserveert is in gelijken summa en goeden 

gangbaren gelde binnen Deventer kost en schaadeloos weer te betalen, voor welke capitaal en intresse sij 

comparanten verbinden haer persoon en goederen in gemeen en specie haer eygendoemelijke huys, hoff 

en plaatse Rietmans met daer toe gehoorende hooge en lage landerijen, regt en geregtigheyt soo en als 

deselve op haer na doode van haer vader en moeder ingevolge testamentaire dispositie en daer op haer 

possessie en gerigtelijke overdragt gedevolveert waerom sig daer uyt na electie ten allen tijden in cas van 

eenige onverhooptentlijke misbetalinge soo weegens capitaal als intresse in kosten betaald en schadeloos 

te konnen en mogen verhalen, met renunciatie van alle hierteegens eenigsints dienende beneficien en 

exceptie regtens deselve hebben naemen hoe se konnen of mogen, sonder arg of list. Daer dit aldus 

passeerde waeren neffens mij rigter aen en over als ceurnoten de secretaris Gosewine Vosding en Arent 

Lentfort. In oircond der waarheyt heb ik deese eygenhandig geteekent en geseegelt gelijk den compt. 

Herm te Riet voor sich en sijn huysvrouw naargemelt als in den gerigte daertoe versogt sijnde, sulx meede 

eygenhandig getekent en geseegelt heeft. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 7 november 1736. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen is Christina Monteny weduwe Raks, geassisteert met mr Gerrit 

van Ommen als haren verkoren en toegelaten momber in deesen. Ende bekende sij compt. voorschr., 

geassisteert als vooren, weegens opgenomene en te danke ontfangene penningen volgens een obligatie van 

den 20 augusty 1736 binnen Amsterdam opgerigt en deugdelijk schuldig te sijn een somma van 200 

guldens aen haer neef Jan Wanninck en sijn erfgenamen, welke somma voorn. sij comparante jaerlijks 

belooft te verrenten teegens vier gulden van twintig stuyvers het stuk percento en soo voorts van jaer tot 

jaer tot de effectuele denunciatie en aflosse toe, die een half jaer voor den verschijndag ten weedersijden 

sal vrij staan en moeten gedaan worden waervan het eerste jaer rente sal verschenen sijn den 16 january 

1738 en soo voorts van jaer tot jaer, voor welke capitale somma voerschreeven sij compt., vooraf 

geassisteert als vooren, geregtelijk verband haer huys en hoff, sijnde vrij en allodiael en sonder beswaer 

binnen het kerkdorp van Markel gerigts Kedingen geleegen, om sig daer aan bij onverhopentlijke 

misbetalinge, soo van capitaal als te verlopenen intresse, kost en schaadeloos te konnen en mogen 



verhalen, renuncierende sij comparante voornoemt van alle exceptien hierteegen een igfinto 

contrarierende alsmeede van het JC velligani sig houdende onderrigt, als meede van de exceptie van 

ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten mr Jan 

van Leeuwen en Arent Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheyt hebbe ik rigter deese neffens 

compt. en haer momboir voornoemt geteekent en geseegelt. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 16 january 1737. 

Was getekent Assuerus Fockinck Rigter  weduwe Raks   Gerrit van Ommen 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jan Landeweers en sijn huysvrouw Beerentien, 

geadsisteert met haren man voorschr. en bekenden sij compt. deugdelijk en wettiglijk schuldig te sijn aen 

de vier kinderen van wijlen Otto Schutte, namelijk Rutgerus, Egbert, Geertruyt en Margareta 

Schutte, een somma van een hondert caroli guldens, heerkomende van verstrekte en bij ons wel 

genotene penningen, belovende de voorschreven summa jaerlijks en alle jaren te verrenten met vier 

diesgelijke guldens tot de effective aflosse toe, welke ten allen tijden sal konnen en moeten geschieden; so 

wanneer het den eenen den anderen een vierendeel jaers voer den verschijndag sal hebben gedenuncieert, 

verbindende sij compt. voor het genoemde capitaal en intresse hunne persoonen en goederen en wijders 

tot meerder gerustheyt van de rentheffers daer voor gerigtelijk verbinden hunne eygendoemelijke goed en 

erve het Landewers genaamt in de boerschap Stokkum gerigts Kedingen in sijn bekende bepalinge 

geleegen en tegenwoordig bij de rentgevens bewoont en beseeten, ten eynde die rentheffers sig daer an ten 

allen tijden kost en schadeloos souden konnen en mogen verhaalen. Daer en boven renuncierende van alle 

exceptien en beneficien regtens deesen eenigsints contrarierende wat name die ook moge hebben. Als dit 

passeerde waren hier aen en over als ceurnoten Arent Lentfort en Jan ten Catteler. In waarheyts oirconde 

en om te strekken nae behooren hebbe ik rigter bovengenoemt deese eygenhandig geteekent en gerigts 

weegen geseegelt, gelijk de comparanten deese meede geteekent en door het cachet van dn Jan Jacobus 

Slaterus geseegelt hebben omdat selven geen zeegel gebruyken. 

Aldus gedaan op Scherpenseel den 18 febr. 1737. 

Onderstond  Assuerus Fockinck  Rigter  dit & is het merk eygenhandig getrokken van Jan Landeweers   

quod attestor  was getekent  Ass. Fockinck  Rigter 

Dit X is het mark teegen Hendrik getrokken van Beerentien Landeweers  quod attestor Ass. Fockinck  

Rigter 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Gerrit Krijsman en sijn huysvrouw Jenneken Jansen, sij 

Jenneken Jansen met haar eheman voorschr. als haren verkoren en toegelatenen momber in deesen 

geassisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten weegens opgenomene en te danke ontfangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen een suyvere somma van hondert caroly guldens ad 

20 st het stuk aen Beerendien Jansen en haer erfgenamen, welke somma voorschr. sij comparanten 

beloven jaerlijks te verrenten met vier gelijke guldens, waervan het eerste jaer rente sal verscheenen sijn 

den 23 may 1738 en soo voorts van jaer tot jaer tot de effectuele opsage en aflosse toe, die een half jaer 

voor den verschijndag sal moeten geschieden en ten wedersijden vrij staen dese somma voorn. sij 

comparanten gerigtelijk verbinden haer eygendoemelijke huys en hoff sijnde vrij en allodiaal in de 

boerschap Markel gerigts Kedingen geleegen om sig daer aen bij onverhopentlijke misbetalinge kost en 

schadeloos te konnen en mogen verhalen, soo van capitaal als intresse, renuncierende sij compt. van alle 

exceptien hierteegen een igfinto contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Daer 

dit aldus passeerde waeren met mij righter hier aan en over als ceurnoten Arent Lentfort en mr Fredrik 

Bemer. Sonder arg of list in oirconde der waarheyt hebbe ik rigter bovengenoemt deese met mijn hand en 

seegel als meede uyt compt. name mij rigter hiertoe in judicio specialijk versogt, dewijl sij niet schrijven 

konnen nog seegel gebruyken, deese geteekent en geseegelt. 



Actum op den huyse Scherpenseel den 23 may 1737. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en keurnoten 

Ludolf Immink en Garrit van Ommen gecompareert ende erschenen sijn Harmen Gelkink en Maria 

Swiers (Meengs) eheluyden marito tutore, ende bekenden weegens opgenomene en tot den aankoop van 

het erve Gelking op den 1 january deeses jaars verstrekte en geemplojeerde penningen aan de heer 

Gerhard Johan Jacobson en Elisabet Keties eheluyden en derselver erfgenamen opregt en deugdelijk 

schuldig te weesen aan capitale somma van een duysent car gl ad 20 st het stuk, belovende deese een 

duysent gls te verrenten tegens vier van het hondert jaerlijks, dog ad 3½, so een vierendeel jaers binnen 

het jaar betalen waarvan het eerste jaar rente verscheenen sal weesen den 1 jan des aanstaanden jaars 1738 

tot de aflosse toe die den rentheffer jaerlijks sal vrijstaan eeen vierendeel jaer voor den verschijnsdag te 

mogen en te moeten aenkondigen maar sullen de rentgeveren gehouden weesen om dit capitaal tot haere 

en hunner erfgenamen laste te moeten verrenten voor de tijd van ses volle jaren ende na verloop van 

gemelde ses jaren sal het de rentgeveren eerst vrij staan om hetselve een vierendeel jaers voor den 

verschijnsdag insgelijk te mogen en moeten opseggen om het selve aan de renthefferen in groven goeden 

gangbaren gelde binnen Deventer te erleggen. Ende verbindende voor deesen allende gerigte halfscheyt 

van het erve Gelking soo sij van het kinderhuys der stad Deventer hebben aengekoft en op huyden aan hun 

voor deesen ed gerigte is overgedragen, zijnde tiendbaer goed dog onbeswaart, om sig daar aan ten allen 

tijden kost en schadeloos te kunnen en mogen verhalen onder affstand van alle tegenstrijdende exceptien 

en beneficien van regten specialijk van ongetelden gelden en dat generale renunciatie geen plaats heeft 

tensij speciale voorginge van de uytwerkinge van deesen allen sig genoegsaam houdende onderrigt. 

Sonder arg of list in waarheyts kennisse heb ik rigter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk de 

comparanten deese ook geteekent te hebben en met het segel van dr Arnolt Jacobsen in het gerigte daer 

toe versogt uyt haren name doen bevestigen omdat selfs geen segel gebruykten. 

Geschiet tot Scherpenseel den 13 juny 1737. 
 
Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en keurnoten 

Ludolf Immink en Garrit van Ommen gecompareert ende erschenen sijn Arnold Jacobson der beyden 

regten doctor als hiertoe gequalificeert bij resolutie van Scheepenen en Raden der stad Deventer in dato 

den 11 juny deses jaars en bekende wegens een somma van penningen aan het kinderhuys der stadt 

Deventer ten genoegen voldaan en betaalt, gecedeert en getransporteert te hebben sulx doende kragt 

deeses aan Harmen Gelkink en Maria Swiers eheluyden voor de eene en Gerrit Krabbenbos junior 

voor de andere halfscheyt het tijndbaer erve Gelking in desen edelen gerigte in sijn bekende bepalingen 

gelegen, alles met sijn regten en geregtigheyt oude en nieuwen toebehoor, ap- en dependentien van dien. 

Daarvan ten erflijken profijte ende behoeve van affstand doende gelijk als regten en gewoonte is en 

belovende het selve te sullen staan wagten en waren voor alle evictie en opsprake als landregtens is. Des 

ter oirconde heb ik rigter voorn. deesen nevens den comparant verhaalter qualiteyt getekent en gesegelt. 

Geschiet tot Scherpenseel den 13 juny 1737. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Arent Leusman en desselfs huysvrouw Jenneken tutore 

marito. Ende bekenden sij comparanten weegens opgenomene en te danke ontfangene penningen opregt 

en deugdelijk schuldig te sijn een suyvere somma van vierhondert caroly guldens ad twintig stuyvers het 

stuk aan Teunis Ikkinck en sijner erfgenaemen, welke somma sij comparanten belooven jaerlijks te 

verrenten teegens drie percento, waervan het eerste jaer rente sal verscheenen sijn den 16 augusti 1738 en 

soo vervolglijk van jaar tot jaar tot de effectuele aflosse toe, die ten weedersijden sal vrij staan een half 

jaer voor den verschijndag te mogen opseggen, voor welke somma voorschreeven sij comparanten 

geregtelijk verbinden haer eygendoemelijke stukke hooyland groot drie dagwerk, sijnde vrij en 



allodiaal in de boerschap Markel tussen Meenderinks en Schoenmakers land geleegen, om sig daer aen ten 

allen tijden kost en schadeloos te moogen en kunnen verhaelen. Alles onder afstand van alle bedenkelijke 

exceptien en beneficien specialijk van ongetelden gelde en dat generale renunciatie van geene waerden is, 

tensij speciale voorginge, verklarende sij comparanten van de uytwerkinge van deesen allen ten vollen te 

sijn onderrigt. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten Jan Wissinck 

en Arent Lentfert. Sonder arg of list in oirconde der waerheyt hebbe ik rigter bovengenoemt deese neffens 

Ludolph Imminck, die sij compt. in judicio hebben versogt, dewijl sij niet schrijven konnen nog zeegel 

gebruyken om uyt haren name deese te teekenen en te zeegelen, geteekent en geseegelt. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 16 augusti 1737. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen is Jan Thije, gaende en staende krank sijnde, edog bij seer goeden 

verstande, willende ende begeerende bij sijn uyterste wille voor en aleer hij komt te sterven over sijne 

tijdelijke goederen te disponeren als volgt. 

Voor eerst sijn ziele overgeevende wanneer deselve uyt dit aardsche lichaem komt te scheyden en 

bevelende in handen van God Almagtig en sijn doode lichaeam ter eerlijke begraffenis. Voorts nomineert 

en institueert hij testator voorn. tot sijn universele erfgenaam sijn broeder Gerrit Thije en bij aflijvigheyt 

desselfs huysvrouw Grietjen Thije in alle sijne nalatende goederen, so roerende als onroerende, actien 

en crediten geene uytgesondert. Voorts legateert, geeft en maakt hij testator aan sijn neef Gerrit Thije 

vijftig guldens, Harmen Thije vijftig guldens, Jan Thije vijftig guldens en aen Derk Thije vijftig 

guldens en aan sijn nigt Hendrikien Thije vijf en seventig guldens. Voorts aen sijn broeder (ook) Jan 

Thije kinderen en aan sijn suster Jenne Thije en aen sijn andere suster (ook) Jenne Thije, ofte bij 

aflijvigheyt desselfs kinderen om onder haer te verdeelen een somma van tweehondert en twintig 

guldens in egale portie. Voorts legateert hij aen den armen van Markel twintig guldens. Nadat hem testator 

deese sijne nuncupative testamentaire dispositie hem bescheydentlijk in judicio is voorgeleesen en hem 

gevraagt sijnde of hij daertoe ongedwongen gekomen is, so heeft hij daer op verklaert van jae, willende en 

begeerende dat dit nuncupatif testament in allen sijne deelen stiptelijk worde agtervolgt, so niet als een 

nuncupatif bestens en ten minsten als een codicil gifte ter saake des doods ofte onder den leevendigen ofte 

so als deselve in de beste forme regtens kan bestaen. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter hier 

aen en over als ceurnoten Hendrik Nijland en Jan ter Plegt. Sonder arg of list in oirconde der waerheyt heb 

ik rigter bovengenoemt deese neffens Ludolph Imminck die specialijk van hem testator in judicio is 

versogt, terwijl hij niet schrijven kan nog zeegel gebruykt om uyt sijnen name te teekenen en te seegelen, 

deese geteekent en geseegelt. 

Actum op het erve Thije den 17 augusti 1737. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen is Jan Cloots, gaande en staande en gesond van lichaam en bij 

seer goeden verstande, willenden en begeerende in sijn uiterste wille voor en aleer hij komt te stervenover 

sijne tijdelijke goederen te disponeren. Als voor eerst sijn ziele overgevende wanneer deselve uyt dit 

aerdsche lichaam komt te scheyden en bevelende in handen van God Almagtig en sijn doode lichaam ter 

eerlijker begraffenisse. Voorts nomineert en institueert hij testator voorschr. tot sijn universele efgenamen 

Stoffer Cloots en desselfs huysvrouw Tonisken Kloots en bij vooraflijvigheyt desselfs kinderen, soo 

gebooren als ongebooren, sullende deselve kinderen bij aflijvigheyt van de moeder Tonisken Kloots 

trekken een hondert rijxdaelders in alle sijne na te latene goederen, soo roerende als onroerende, actien en 

crediten geene uytgesondert. Voorts legateert, geeft en maakt hij testator aen sijn suster Lijsbet Brinker 

ses guldens en een koe die sij reeds heeft geleent en ontfangen. Nadat hem testator deese sijne 

nuncupative testamentaire dispositie bescheydentlijk in judicio is voorgeleesen en hem gevraagt sijnde of 

hij daertoe ongedwongen gekomen is, soo heeft daer op verklaart van jae, willende ende begeerende dat 

dit nuncupatif testament in alle sijne deelen stiptelijk worden agtervolgt, so niet als een nuncupatif 



testament ten minsten als een codicil gifte ter sake des doods ofte onder den leevendigen ofte soo als 

deselve in de beste forme regtens kan bestaan. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en 

over als ceurnoten Ludolph Immink en Arent Lentfert. Sonder arg of list in oirconde der waerheyt heb ik 

rigter bovengenoemt deese neffens hem testator geteekent ende neffens Ludolph Imminck die specialijk 

van hem testator in judicio is versogt te seegelen, terwijl geen seegel gebruykt, deese geteekent en 

geseegelt. 

Actum op en huyse Scherpenseel den 26 augusti 1737. 

 

Ik Wilhelm Hulsken Rigter van Enschede inmaalteyt verwalter Richter van Kedingen doe cond en 

certificere dat voor mij en ceurnoten Arent Lentfert en Beerent Wissinck gecompareert sijn Dries 

Rensinck en derselver huysvrouw Geertien Hunteler, sij met haren man als haren wettigen momber 

geadsisteert sijnde en verklaarden van Harmen Breuckinck gefineert en opgenomen te hebben een 

somma van hondert en vijftien car. gl, deselve jaerlijks en alle jaren te verrenten met vier gelijke glds, 

stellende voor een speciaal hypotheecq, so voor capitaal als te verlopene intressen, compt. haar 

eygendoemelijke stukke land groot vier schepel gesaay geleegen aan den Koellijkenbarg bij Roessink 

schot om sig daar aan in cas van misbetalinge, so van capitaal als intresse, te kunnen en mogen verhalen, 

sullende het eerste jaar intresse op dato ondergeschreven na een jaar verscheenen weesen en ten 

weedersijden vrij staen een half jaer voor den verschijnsdag te denuncieren en op te seggen, renuncierende 

compt. van alle exceptien, desen eenigsins contrarierende en wel in specie van de exceptie van ongetelden 

gelde. Des ten waeren oirconde heeft de rentgeversche deese nevens mij verwalter rigter ondertekent ende 

de secretaris Ludolph Imminck deese nevens mij voor de rentgever getekent ende voor beyde gesegelt. 

Actum op het erve Breuckinck den 3 january 1738. 

 

Ik Ludolph Imminck verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificeere in deesen voor de opregte 

waarheyd dat voor mij verwalter rigter en hierna benoemde ceurnoten gecompareert ende erscheenen is 

Teunis Dijckink gaande en staande krank sijnde, edog bij seer goeden verstande, willende en begerende 

bij sijn uiterste wille voor en aleer hij komt te sterven over sijnde tijdelijke goederen te disponeren als 

volgt: voor eerst sijn ziele overgeevende wanneer deselve van het aerdsche lichaam komt te scheyden en 

berechtigt in handen van God Almagtig en sijn dode lichaam ter eerlijker begraffenis; voorts nomineert en 

institueert hij testator tot sijn universele erfgenamen de kinderen van sijn aflevende neve Jan Dijckinck 

met namen Hilleken, Aeltien, Harmen, Mijntien, Jan en Aeltien Dijckinck als meede dat nog sal 

geboren worden, in alle sijne nalatende goederen, so roerende als onroerende, actien en crediten; voorts 

legateert, geeft en maakt hij testator aan sijn swagerse Jenneken Dijckinck 200 gl welke uytstaande sijn 

onder sijn overleden broeder Jan Dijckinck voorschr ehevrouw Jenneken om den tijd hares leevens daer 

van de inkomsten te genieten, dog na dode van welgem. Jenneken Dijckinck sal die 100 gl gedeylt worden 

in twee gelijke deelen en desselfs erven erflijk genieten een hondert gl dat van Hilleken sijnde de oudste 

dogter van testators aflevenden neef Jan Dijckinck sijnde als dan een voorafgifte en een hondert gl der 

gemelte penningen aan die vier kinderen van sijn aflevenden broer Jan Dijckinck en Jenneken sijn 

ehevrouw met namen Hilleken en Hendrikien alle gelijk; wijders sal testators bruydschat uyt sijn 

beloofde ouderlijk goed voor een eerlijke uytvaart of begraffenis en in den huyse Dijckink verblijven en 

aan yemand daer van uyt te keeren; voorts legateert hij aan den armen van Markel tien gl; nadat hem 

testator deese sijne nuncupative testamentaire dispositie verscheydens lijkt in judicio is voorgelesen en 

hem gevraagt sijnde of hij daartoe ongedwongen gekomen is, so heeft hij daarop verklaart van ja, willende 

en begeerende dat dit nuncupatif testament in allen sijne deelen stiptelijk worde agtervolgt, so niet als een 

nuncupatif testament ten minsten als een codicil gifte ter sake des doods ofte onder den levendigen ofte so 

als deselve in de beste forme regtens kan bestaan. Daer dit aldus passeerde waren met mij verwalter aen en 

over als ceurnoten Gerrit Wansink en Gerrit Grevinck. In waerheyts kennis hebbe deese neffens compt. 

geteekent, dog omdat geen seegel is gebruykende daartoe specialijk van hem in judicio versogt zijnde 

hebbe dese mede voor hem gesegelt. 

Actum op het erve Dijckinck den 14 febr. 1738. 

 



Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen is de Hoog Wel Geb Vrouw Geerteruyt Lubbewina van 

Coeverden Vrouw tot het Wegdam sijnde selve testatrice nadat van de voogdije van haar Hoog Wel Geb 

Heer eheman de Hoog Wel Geb Heer Arent Daniel van Coeverden tot Wegdam was ontfangen, 

geassisteert met Hendrik Sloet als haar Hoog Wel Geb versogten en van gerigtsweegen toegelaten 

mombaer in deesen, sijnde de vrouw compt. bedleegerig en sieckelijk edog haar vollenkomen verstand 

magtig maer de onscheyheyt des doods en de onsekere uire van dien voor oogen hebbende en niet gaerne 

uyt deese weerelt willende scheyden voor en aleer over hare tijdelijke goederen haar door God Almagtig 

genadelijk verleent nader hadde gedisponeert gelijk in volgende maniere is doende. En wel eerstelijk en 

vooraf so herroepe, dode en vernietige alle mijne voorige makingen of dispositien so alleen of met mijn 

ehe heer samen hebbe opgerigt, willende dat geen effect sorteren sullen, uytgenomen dat onse huwelijks 

voorwaerden den 8 april 1729 binnen deventer opgerigt waerbij de clausule van nader begiftinge en 

tugtinge hebben voorbehouden sal nagekomen worden; edog met deese alteratie en veranderinge dat voor 

eerst instituere mijne lieve kinderen en bij voorafsterven van dien tot mijne universele erfgenaam stelle en 

nominere mijn seer lieve ehe heer de heer Arent Daniel van Coeverden voorn. in alle mijne na te latene 

goederen, mobile en immobile, allodiale en leengoederen, actien en crediten niets uytgesondert en 

eeuwiglijk en erfelijk in so een val sal hebben en behouden en daer meede schalten en handelen na sijn 

lust en welgevallen, hebbende ten respecte van de leengoederen ten dien fine octrooy bekomen. 

Waermeede de vrouw testatrice deese hare uyterste wille is sluytende, wilde en begeerde dat deese nadat 

die haar Hoog Wel Geb distinctelijk van woord tot woord ware voorgeleesen en daerop verklaart heeft 

haer uyterste wille te weesen, nae haren dode vollenkomen kragt en effect sal sorteren hetzij als een 

testament codicil gifte ter sake des doods of onder de levenden oft so en als de den best nae regte kan of 

mag bestaan. Daar dit aldus gerigtelijk passeerde waren met mij rigter voorn. hier aen en over als 

ceurnoten Jacob Rommeler en Beerent Kevelham. In waerheits oirconde hebbe deese gerigtsweegen 

getekent en gesegelt en vermits bovengem. mevrouw testatrice weegens swakheyt in haer handen selfs 

niet teekenen of seegelen kan soo heeft daertoe speciaal in judicio versogt haer Hoog Wel Geb mombaer 

in deesen Henrick Sloet voorn. om uyt haer Hoog Wel Geb name deese haare uyterste dispositie meede te 

teekenen en segelen die het ook gedaan heeft. 

Actum op den huyse Wegdam den 15 april 1738. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jacob Vaerenhorst en Aeltien Jansen egtelieden, sijnde de 

laaste met haer eheman voorn. als haren momber hier toe geassisteert ende bekenden te samen en yeder int 

bijsonder wegens opgenomene en den eersten met den laasten te danke ontfangene penningen opregt en 

deugdelijk schuldig te sijn aen mons. Abram van Hof en desselfs huisvrouw Everhardina Engeling tot 

Deventer woonende een capitale somma van vierhondert caroli gl van 20 st het stuk, belovende deselve 

jaarlijks en alle jaer te verrenten met vier gelijke gl van het hondert, mids dat met drie en een half van het 

hondert sullen konnen volstaan wanneer binnen een vierendeels jaers na de verschijnsdag komen te 

betalen en sulks tot de weederaflossing toe, welk ten weedersijden sal vrij staen mids dat een vierdel jaers 

voor den verschijnsdag geschiede; verbindende daer voor hunne personen en goederen en tot een speciaal 

hypotheecq en onderpand stellende eerstelijk een stuk bouwland groot drie scheepel gesaey beneffens drie 

gaerdekens daer aen gelegen groot een mudde gesaey sijnde onder Stokkum in den Koekkoek aen de 

gemeente geleegen en eyndelijk ten tweeden een stuk bouwland groot drie scheepel gesaey tot Marckel 

tussen Roelof Weevers en Jan Hendrik Lodewijks land gelegen alle onder het carspel van Marckel in hun 

bekende bepalinge gelegen; ten eynde de renthefferen ten allen tijden daer aen in cas van misbetalinge sig 

kost en schadeloos te kunnen verhalen, alles onder renunciatie van alle teegenstrijdige exceptien en 

beneficien speciaal van ongetelde gelde; dat voorn. personen sig nog voor hunne eygene ehen soo nog 

voor andere validelijk kunnen verbinden en dat generale renunciatie van geener waerden is, tensij speciale 

voorgingen; verklarende compt. van de uytwerkinge van deesen allen ten vollen te sijn onderrigt. Daer dit 



aldus passeerde waren voor mij in den gerigte aen en over als ceurnoten Arent Lentfert en Hendrik 

Beumer. In kennis der waerheyt heb ik rigter voorn. deese neffens compt. geteekent en gesegelt, dog 

vermids compt. geen segel gebruyken hebben daer toe speciaal in judicio versogt de secretaris Ludolph 

Imminck om voor haer te segelen die voor beyde compt. het seegel hier opgedrukt heeft, gedaen op die 

huyse Scherpenseel den 12 may 1738. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen Geesken ten Sende in deesen geassisteert met secretaris Wolter 

Pothoff als haren versogten en van gerigtsweegen toegelatenen mombaer en bekende vermids deesen haer 

als borge ten principalen in te laten voor harer broeder Lucas ten Sende aen den chirurgijn Bernard van 

Eerden en desselfs vrouw en kinderen voor sodane sommen als voor haren broeder voorn. sal betalen; als 

eerstelijk de verponding, contributie en vuerstedegelt tot den jare 1736 incluys en dan nog hondert gl aen 

sijn Hoog Wel Geb de Heere Mahony voor welke respective sommen met de verschenen intresse teegen 4 

ten hondert deese af te reekenen en opgelopene kosten sij tot een gerigtelijk hypotheecq en onderpand stelt 

haer persoon en eygendoemelijke landerijen als het Weyde slag, het Aaftinks slag als meede een sesde 

part van de katersteede Plasman (Plaslammert)  en dan nog het soogenaamde Bleek ongeveer een half 

mudde gesaey om daer aen in cas van onvermoedelijke misbetalinge om vermelde sommen ten allen tijden 

kost en schadeloos te konnen en mogen verhalen, alles onder afstand van alle bedenkelijke exceptien en 

beneficien specialijk van ongetelden gelde en dat vrouw personen sig nog voor hunne eygene ehemans, 

nog voor anderen validelijk kunnen verbinden en dat generale renunciatie van geener waarden is tensij 

speciale voorginge; verklarende sij comparantinne van de uytwerkinge deesen allen ten vollen te sijn 

onderrigt. Daer dit aldus voor mij rigter passeerde waeren hier aen en over als ceurnoten Arent Lenvert en 

Gerrit Bolinck. In waerheyts oirconde hebbe deese van gerigtsweegen geteekent en gesegelt en vermits de 

comparantinne om aen haer blindheyt niet schrijven kan nog zeegel is gebruykende, heeft daertoe speciaal 

versogt de secr. Pothoff voorn. om uyt haren name te teekenen en te segelen, het welk ook gedaan heeft. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 25 july 1738. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Gerrit Willemsen en sijn huysvrouw Hermken Engbers 

marito tutore, ende bekenden en verklaerden te samen en yeder in het bijsonder weegens opgenomene 

ende den eersten met den laasten te dancke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aen 

de heer Gijsbert ten Brinck griffier van de Heeren van de Ridderschap deeser provintie ende desselfs 

erfgenaemen off het regt deeses hebbende, een capitale somma van 550 gl van 20 st het stuck, belovende 

deese 550 gl jaerlijks en alle jaren te verrenten met vier diergelijke gl van ieder hondert, ten ware intresse 

telkens binnen een half jaer nae den respectiven verschijnsdag wierde betaalt, wanneer met drie en een 

half van het hondert sullen konnen volstaen, sullen het eerste jaar rente verscheenen sijn over een jaer en 

so vervolgens tot de weeder aflossing van dit capitael toe; welke ten weedersijden alle jaren sal vrij staen 

mits dat de afkonde een half jaer voor den verschijnsdag behoorlijk sal geschieden, op welken als dan dit 

capitael met den ten agteren sijnde intrest van dien binnen de stad Deventer met goeden gangbaren 

silveren gelde in handen van den heere rentheffer of desselfs regthebbende sal erlegt en betaalt worden. 

Tot nakominge van welke allen en securiteyt van voorschr. capitaal en intresse sij compt. waren 

verbindende hare personen en goederen, beweeglijke en onbeweeglijke, hebbende en toekomende niets 

uytgesondert en tot een speciaal hypotheecq en onderpand stelden hare eygendoemlijke caterstede Tonis 

Willemsem genoemt, sijnde een vrij en allodiaal goed in deesen weled gerigte aen het Elsenerbroek in 

sijn bekende bepalinge gelegen met alle timmeringe, houtgewassen, hoge en lage landerijen, regten en 

geregtigheden van dien, ten eynde den heere rentheffer in cas van onverhopentlijke misbetalinge, sig daere 

aen ten allen tijden so weegens capitael als intrest kost en schadeloos konnen verhalen, renuncierende sij 

compt. van alle exceptien en beneficien deesen eenigsints contrarierende specialijk van die van ongetelden 

gelde, dat generale renunciatie van geener waarde is tensij speciale voorginge; dat voorn. personen sig nog 



voor hunne eygene eheman en nog voor anderen validelijk kunnen verbinden en wat naame die ook vorder 

mogten kunnen hebben; van de uytwerkinge van deesen allen sig volkomen houdende onderrigt. Daer dit 

aldus passeerde waren met mij aen en over als ceurnoten Wilem Grooten en Arent Lenvert. In waerheyts 

kennis en des ten oirconde heb ik rigter voorn. deese neffens den compt. eygenhadig getekent en gesegelt 

en vermids de compt. geen segel sijn gebruykende en de compt. niet schrijven kan, so is de secretaris 

Pothoff speciaal in den gerigte versogt uyt harer name te zeegelen en uyt comparantens name te teekenen. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 2 october 1738. 

 

Ik Ludolph Imminck Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere en mids deesen dat voor mij 

en hierna benoemde ceurnoten personelijk in den gerigte gecompareert ende erscheenen sijn deese 

volgende persoonen: Hendrik Kosters, sijn suster Jenneken Kosters huysvrouw van Jan ten Dam, 

sijnde in deesen met haeren voorn. eheman geassisteert als haeren verkooren en toegelaten momber, 

Hendrik Roelvink, Jan Willem ten Cate coopman tot Deventer als momber over de beyde onmondige 

kinderen van Willem Gradus van 't Veen en desselfs huysvrouw en bekenden sij compt. te samen en yeder 

in het bijsonder na ontfangst van den eersten met den laatsten ontfangenen cooppenninck van deese 

volgende parceelen als het stuk voor den Cloot, het Apengoor en Elkink maate onder Markel gerigts 

Kedingen in sijn bekende bepalinge geleegen, yder sijn quota voor soo verre haer aengeerft is door het 

overlijden van Jan Hansen Clossert in leeven coopman tot Deventer, gecedeert, getransporteert en 

overgedragen te hebben, gelijk compt. alsoo kragt deeses de booven gemelte parceelen sijnde vrij en 

allodiaal aen Arnold Clossert en desselfs huysvrouw Barta Peel erfgenamen ende regthebbende hun 

compt. van de voorschr. parceelen ontervende en hen cooperen voorn. haere erfgenamen ofte 

regthebbende daer weederom aenervende, belovende sij compt. verders de voorn. parceelen landerijen ten 

allen tijden te sullen wagten en waeren voor alle evictie en opspraak als erfkoops regt is, id informa 

amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij verwalter rigter aen en over als ceurnoten Arent 

Lenvert en Harmen Alink. In waerheyts kennisse hebbe deese gteekent en gesegelt en vermids de compt. 

Hendrik Kosters en Hendrik Roelvink niet schrijven konnen nog zeegel sijn gebruykende, soo hebbe 

speciaal daertoe in judicio versogt de scholte Jan Floris Meyer om uyt haren name te teekenen en te 

seegelen, die sulx ook gerigtsweegen gedaan heeft en meede op speciaal versoek van Jenneken Kosters 

voor haar geseegelt. 

Actum Goor den 9 october 1738. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jan Willem Sprakel en desselfs huysvrouw Anna 

Christina Putmans tutore marito, en bekenden in de beste forme regtens wel en deugdelijk schuldig 

geworden te sijn aan Jan Lambert ten Cate en huysvrouw de somma van tweehondert en vijftig carol. gl 

f 250 .... uyt seekere actie en pretentie ter summa van 350 diergelijke gulden zoo als deselve uyt hoofde 

van een betekent handschrift in dato den 26 juny 1736 was hebbende op den persoon en goederen van 

wijlen Jan Benjamin Putman bij comparanten van voorschr. J.L. ten Cate overgenomen en gekoft, 

belovende sij wijders de opgemelte somma van 250 gl jaerlijks en alle jaren te verrenten met drie en een 

half van het hondert en sulx tot de effective aflosse toe; welke sal mogen en moeten gedaen worden op 

den eerste verschijnsdag nae doode van de comparantens moeder Fenna Cuypers, weduwe van wijlen ds 

Jan Benjamin Putman, als besittersche en eigenaresse van de goederen en nalatenschap van wijlen haeren 

eheman voornoemt, zullende het wijders verblijven aen de keuse soo wel van de rentheffers als geevers 

om het voorschreeven capitaal op de gemelde conditien na den gestipuleerden tijd des sterfval langer of 

korter te laten staan en hun goedduncken en welgevallen; verbindende de comparanten tot nakominge van 

het geene voorschreeven is hunne personen en goederen en in specie daervoor verbindende hun lieden 

half erve en goed Wilbers in de boerschap Harcke gerigts Kedingen geleegen, zoo als hetselve 

teegenwoordig bij haer moeder Fenna Cuypers tuchtswijse word beseeten en na haar dood in vollen 

eygendom op hun lieden komt te vallen en te versterven, ten eynde de rentheffers sig daer aan ten allen 

tijden bij onverhopentlijke wanbetalinge kost en schadeloos souden konnen en mogen verhalen, 



renuncierende verder van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende in specie van ongetelde gelde, 

dat generale renunciatie van geener waerden is tensij speciale voorginge, dat vrouwspersonen nog voor 

hunne eygen eheman, nog voor anderen validelijk kunnen verbinden wat naam die ook vorder mogten 

hebben van de uytwerkinge van deesen allen sig volkomen houdende onderricht. Daer dit aldus passeerde 

waeren met mij aen en over als ceurnoten Wolter ten Bos en Gerrit Lentelinck. In waerheyts oirconde en 

om te strekken na behooren hebbe ik rigter bovengenoemd deese nevens compt. eygenhandig geteekent en 

geseegelt. 

Actum Scherpenseel den 2 xber 1738. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Derk Kusbelt en Hendrikien te Riet egteluyden tutore 

marito, geassisteert met Jan Arentsen en Harmen te Riet in qualiteyt als mombaren over de 

voorkinderen van comparantinne Hendrikien te Riet, dewelke bekenden wegens opgenomene en te danke 

ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aen Mevrouw H. van Eyll wed. van 

wijlen den Heer Ribbius tot Deventer, een capitale somma van 500 car gl, belovende deselve jaerlijks te 

verrenten teegens vier gl het hondert, dog met drie en een half te konnen volstaen so wanneer de rente 

binnen een vierendeel jaers nae den verschijnsdag word betaalt, waarvan heden over een jaer het eerste 

jaerrente sal verscheenen weesen en te continueren van jaer tot jaer tot de restitutie en aflosse toe, waervan 

de opsage ten weedersijden sal vrij staen een een vierendeel jaers voor den verschijnsdag aengekondigt 

moeten worden, waerna het capitaal met de agterstedige intresse van dien in goeden gangbaren gelde 

binnen de stad Deventer kost en schadeloos aan mevrouw rentheffersche of hare erfgenamen of 

regthebbenden gerestitueert en erlegt sal moeten worden tot precyse nakominge van het welke sij 

comparanten sijn verbindende haere personen en goederen te samen en yeder in het bijsonder voor het 

geheel en tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellende haer eygendoemelijke stuk land groot twee 

mudde gesaey, sijnde uyt het erve Hulsbeeke gekoft van Hendrik Lindeman agter Wijmerinks camp met 

de suydsijde naast Meenderinks land en met de noordsijde aen compt. land in den Markelschen Esch 

gerigts Kedingen in sijn bekende bepalinge geleegen, ten eynde mevrouw renthefferse haer daer so 

weegens het capitaal als intresse ten allen tijden kost en schadeloos moge konnen verhalen, renuncierende 

sij comparanten wel expresselijk van alle exceptien en beneficien regtens die hierteegens uyt eeniger 

hande en hoofde bedagt souden konnen worden en specialijk die van ongetelden gelde ende van senatus 

consultum vellejanum ende authentica si qua mulier, verbiedende dat vrouwspersonen nog voor hare man, 

nog voor anderen borge mogen worden, haer van de effecten van deesen allen genoegsaam onderrigt 

houdende. Sonder arg of list in waerheyts kennisse hebbe ik rigter voornoemt deese nevens de 

comparanten geteekent en geseegelt. 

Aldus geschiet op den huyse Scherpenseel den 8 december 1738. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn deese volgende personen als Lucas ten Sende ende desselfs 

huysvrouw Willemijna Swoferink en Willem Swofferinck (Sentman) en desselfs huysvrouw Marya 

Swofferinck egteluyden tutore marito ende bekende sij compt. te samen en yeder in het bijsonder nae 

ontfangst van den eersten met den laasten cooppenninck cessie, transport en overdragt gedaan te hebben, 

gelijk compt. alsoo cederen, transporteeren en overdragen kragt deeses, aen Derk Omes (Aaftink) en 

desselfs huysvrouw Marya Omes en erfgenamen of regthebbende, haer eygendoemelijke stukke 

bouwland genaamt de Lectelge tusschen Eeftinck en Oincks land in den Elsener Esch gerigts Kedingen in 

sijn bekende bepalinge geleegen, voor vrij en allodiael hun compt. van het voorschr. stukke bouwland 

ontervende en hen kooperen voorn. daer weederom aanervende, beloovende sij compt. vorders het voorn. 

stukke land ten allen tijden te sullen wagten en waeren voor alle evictie en opspraak als erfkoops regt is, id 

in forma amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter voornoemt hier aen en over als 

ceurnoten Willem Grooten en Arent Lenvert. In waerheyts kennisse hebbe deese neffens de compt. 



geteekent en geseegelt, maer vermids de compt. niet schrijven nog geen van compt. seegel sijn 

gebruykende, soo hebben daertoe speciaal in judicio versogt de secretaris Ludolph Imminck die 

gerigtsweegen uyt compt. name geteekent en voor alle compt. geseegelt heeft. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 14 december 1738. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen is Hendrik te Philipsborg, dewelke bekenden na ontfangst van 

den vollen kooppenninck cessie, transport en overdragt gedaan te hebben, gelijk compt. alsoo cedeert, 

transporteert en overdraagt kragt deeses, een stuk hooyland sijnde het vierde part van Hartgerink slag 

groot twee dagwerk in het Stokkumerbroek gerigts Kedingen in sijn bekende bepalinge geleegen. Ende 

sulx aan Lambert Philipsborg (Effink) en desselfs huysvrouw en kinderen, hem compt. daer van 

ontervende en haer cooperen voorn. daer weeder aenervende, beloovende het voorschr. hooyland ten allen 

tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraak als erfkoops regt is, id informa 

amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter aen en over als ceurnoten Willem Tangena en 

Arent Lenvert. In waerheyts kennisse hebbe deese neffens den comparant geteekent en geseegelt. 

Actum Scherpenseel den 24 maert 1739. 

 

Ik Ludolph Imminck Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere en mids deesen dat voor mij 

en hierna benoemde ceurnoten personelijk in den gerigte gecompareert ende erscheenen sijn Albert 

Schroers (Cock) en desselfs huysvrouw Hendrikien egteluyden tutore marito, ende bekenden sij compt. 

weegens opgenomene en te danke ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Derk 

Jeulinck en desselfs erfgenamen ofte regthebbende een somma van sestig car. guldens ad 20 st het stuk, 

welke somma sij comparanten belooven jaerlyx en alle jaeren te verrenten teegens 4 percent tot de 

effective aflosse toe, welke ten weedersijden sal mogen geschieden, mids de denunciatie een half jaer voor 

den verschijndag geschiede, als wanneer dit capitaal met de agtersteedige intresse aen hem rentheffer ofte 

erfgenamen sal moeten erlegt en betaald worden tot nakominge van het welke sij compt. sijn verbindende 

haere persoonen en goederen en tot een speciaal hypotheecq of onderpand stellende haer 

eygendoemelijke derde part van de plaatse Schroers in Elsen geleegen, ten eynde den rentheffer of 

sijne erfgenamen sig daer aen ten allen tijden, soo van capitaal als intresse, schaadeloos te konnen en 

mogen verhaalen van de uytwerkinge van deesen sig ten vollen onderrigt houdende. Daer dit aldus 

passeerde waeren met mij verwalter rigter aen en over als ceurnoten Arent Lenvert en Beerent Reeft. In 

waerheyts kennisse hebbe deese geteekent en gesegelt als meede op speciaal versoek voor den compt. 

omdat niet schrijven kan, geteekent en voor beyde compt. geseegelt. 

Actum Scherpenseel den 11 april 1739. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Gerrit Boelinck en desselfs huysvrouw Jenneken Boelinck 

egteluyden tutore marito, dewelke bekenden weegens opgenomene en te danke ontfangene penningen 

opregt en deugdelijk schuldig te weesen een capitale somma van eenhondert en vijftig car guldens ad 20 st 

het stuk aen Hendrikien Broekman, soo teegenwoordig woonagtig is bij Van Delden coopman tot 

Deventer, van welke capitaal van 150 gl sij compt. beloven jaerlijks te sullen verrenten 6 guldens, dog 

wanneer binnen een vierendeel jaers na den verschijndag betalen sullen als dan met 5 gl van deese hondert 

daelders kunnen volstaan, waervan het eerste jaer rente sal verscheenen sijn heeden over een jaer en soo 

van jaer tot jaer tot de effective aflosse toe, welke ter weedersijden sal vrij staan te mogen en moeten 

geschieden mids de opsage een vierendeel jaers voor den verschijndag geschiede, waarna het capitaal met 

de agterstedige intresse van dien in goeden gangbaren gelde binnen de stad Deventer kost en schadeloos 

aan haar renthefferse en erfgenamen of regthebbende erlegt en gerestitueert sal moeten worden; tot precise 

nakominge van het welke sij compt. sijn verbindende haere persoonen en goederen te samen en yeder in 

het bijsonder voor het geheel en tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellende haer eygendoemelijke 



twee stukken bouwland groot vier scheepel gesaey in den Cloots kamp onder Stokkum gerigts 

Kedingen in sijn bekende bepalinge geleegen, ten eynde sij renthefferse haer daer soo weegen capitaal als 

ten agteren sijnde intresse ten allen tijden kost en schadeloos moge kunnen verhalen, renuncierende sij 

compt. wel expresselijk van alle exceptien en beneficien regtens die hier teegen uyt eeniger hande of 

hoofde bedagt souden kunnen worden en specialijk die van ongetelden gelde van het senatus consultum 

vellejanum ende authentica si qua mulier, verbiedende dat vrouwspersonen nog voor haere man, nog voor 

anderen borge mogen worden, haer van de effecten van deesen allen genoegsaam onderrigt houdende. 

Sonder arg of list in waerheyts kennisse heb ik rigter voornoemt deese geteekent en geseegelt en vermids 

compt. niet schrijven konnen nog seegel sijn gebruykende hebben daer toe speciaal in judicio versogt de 

secretaris Imminck om uyt haren name te teekenen en te seegelen die sulx ook gerigtswegen gedaan heeft. 

Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter voorn. aen en over als ceurnoten Arent Lenvert en Harmen 

Alinck. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 4 may 1739. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jan Alinck en desselfs huysvrouw Jenneken Alinck, sij 

sijnde in deesen met haeren voorn. eheman als haren wettigen en toegelatenen momber geassisteert, 

dewelke bekenden te samen en yeder in het bijsonder wegens opgenomene en te danke ontfangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Gerrit Vrijlinck en desselfs huysvrouw en 

erfgenamen of regthebbende woonende gerigts Diepenheym, een capitale somma van eenhondert guldens 

ad 20 st het stuk, welke sij compt. beloven jaerlijks te sullen verrenten met vier diergelijke guldens 

waervan het eerste jaer sal verscheenen sijn heeden over een jaer en so vervolgens van jaer tot jaer tot de 

effective aflosse toe, welke ten weedersijden sal vrij staan te moogen en moeten geschieden, mids de 

denunciatie een vierendeel jaers voor den verschijndag geschiede, als wanneer dit capitaal in goeden 

gangbaren gelde met de agtersteedige intresse aen handen van de renthefferen of hunne erfgenamen of 

regthebbende sal moeten erlegt en gerestitueert worden tot precyse nakominge van hetselve sij compt. sijn 

verbindende hare personen en goederen en tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellende haer 

eygendoemelijke Nije Kempken groot ruym drie scheepel gesaey onder Stokkum gerigts Kedingen in 

sijn bekende bepalinge geleegen, ten eynde sij renthefferen haer daer soo weegens capitaal als intresse ten 

allen tijden kost en schadeloos te konnen en mogen verhalen, renuncierende sij compt. wel expresselijk 

van alle exceptien en beneficien regtens die hier teegens eeniger hand of hoofde zoude kunnen bedagt 

worden, haer van de effecten van deesen allen genoegsaam onderrigt houdende. Sonder arg of list in 

waerheyts kennisse hebbe ik rigter voorn. deese neffens den compt. geteekent en voor sig selfs gesegelt en 

vermids comparantinne niet schrijven kan, nog geen van beyde compt. zeegel sijn gebruykende, so hebben 

daer toe speciaal in judicio versogt de heer L. Imminck om voor comparantinne te teekenen en voor beyde 

compt. te seegelen die sulx van gerigtsweegen gedaan heeft. 

Actum Scherpenseel den 12 may 1739. 

Pro memorie; bij de voorige versettinge waren meede aen en over als ceurnoten mr. Tobias van Ommen 

en Abram Koedijk. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Lucas ten Sende en desselfs huysvrouw Willemina ten 

Sende egteluyden tutor marito, dewelke bekenden weegens verstrekte en ontfangen penningen opregt en 

deugdelijk schuldig te weesen aen Derkien ten Sende een capitale somma van drie hondert caroly 

guldens ad 20 st het stuk, welke somma sij beloven te verrenten met vier guldens van het hondert, 

waervan het eerste jaer rente sal verscheenen weesen huyden over een jaer en so continueren van jaer tot 

jaer tot de effective aflosse toe; sullen de opsage van weerkanten mogen geschieden, mids de denunciatie 

een half jaar voor den verschijndag geschiede als wanneer dan dit capitaal en de agterstedige intresse van 

dien cost en schaadeloos aen handen van haer renthefferse in goeden gangbaren gelde sal moeten erlegt en 



betaald worden; tot precise nakominge van het welke sij compt. sijn verbindende haer persoonen en 

goederen en tot een speciaal hypotheecq en onderpand stellende alle haere eygendoemelijke vaste 

goederen geene uytgesondert ten eynde om daer aen ten allen tijden kost en schaadeloos te konnen 

verhalen de opgemelte somma en de te verloopene intresse alles onder affstand van alle bedenkelijke 

exceptien en beneficien regtens, specialijk die van ongetelden gelde en dat vrouwspersoonen sig nog voor 

hunne eygen eheman, nog voor anderen validelijk kunnen verbinden en dat generale renunciatie van 

geener waerden is, tensij speciale voorginge; verklaerende sij compt. van de uytwerkinge deeses allen ten 

vollen te sijn onderrigt. Daer dit aldus voor mij rigter voorn. passeerde waeren met mij aen en over als 

ceurnoten mr. Gerrit van Ommen en Arent Lenvert. In waerheyts kennisse hebbe deese van gerigtsweegen 

geteekent en geseegelt en vermids de comparantinne niet schrijveen kan nog geen van beyde compt. 

seegel sijn gebruykende, soo hebben daertoe speciaal in judicio versogt de heer Ludolph Imminck om uyt 

comparantinne naeme te teekenen en voor beyde comparanten te seegelen, hetwelk ook gedaan heeft. 

Actum Scherpenseel den 24 juny 1739. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Arent Bruininck en alle sijn meerderjarige dogters met 

namen Geertruyt Bruyninck, Beerendina Bruyninck, Aaltien Bruyninck en de schoondogter 

Hendrina Bruyninck (Wessels) de weduw van Jan Bruyninck, sijnde sij alle voorn. geassisteert met 

mr. Tobias van Ommen als haeren verkooren en toegelatenen momber in deesen. En bekenden sij compt. 

te saamen en yder in het bijsonder na ontfangst van den eersten met den laatsten ontfangene kooppenninck 

van een stuk bouwland groot ses scheepel gesaay in het Elsenerbroek gerigts Kedingen in sijn bekende 

bepalinge geleegen gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben, gelijk compt. cederen, 

transporteeren en overdragen kragt deeses het voorengemelde stukke bouwland, sijnde vrij en allodiaal, 

aen Hendrik Philipsborg en desselfs huysvrouw en erfgenamen of regthebbende, hun compt. van het 

voorschreeven parceel ontervende en hem cooper voornoemt en desselfs huysvrouw, erfgenamen of 

regthebbende daer weederom aenervende, beloovende sij comparanten vorders het voornoemde parceel 

bouwland ten allen tijden te sullen wagten en waeren voor alle evictie en opspraak als erfkoops regt is, id 

informa amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter aen en over als ceurnoten Gerrit 

Heyinck en Peter Alinck. In waerheyts kennisse hebbe deese geteekent en geseegelt en vermids de 

comparanten niet schrijven kunnen nog seegel sijn gebruykende, hebben daertoe speciaal in judicio 

versogt mr. Tobias van Ommen om uyt haeren name te teekenen en te seegelen die sulx ook 

gerigtsweegen gedaan heeft. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 8 july 1739. 

 

Ik Ludolph Imminck Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere en mids deesen dat voor mij 

en hierna benoemde ceurnoten personelijk in den gerigte gecompareert ende erscheenen sijn Jan 

Coenderink en sijn huysvrouw Jenneken Coenderink in deesen geassisteert met mr. Tobias van 

Ommen als haren verkooren en toegelatenen mombaer in deesen. Ende bekende sij comparanten nae de 

overdenkinge der sterflijkheyt en natuire des doods en onseekere uire van dien, dat sij comparanten niet 

gaarne willende sterven voor en aleer sij over hun tijdelijke goederen willende disponeren. Als voor eerst 

beveelende sij compt. haere zielen tot God Almagtig en haar doode lichamen ter eerlijke begraffenissen. 

Voor het tweede institueeren en nomineeren sij comparanten en maken den een den ander eeuwiglijk en 

erflijk den langstleevenden alle desselfs gereede en ongerede goederen geene uytgesondert, behalven dat 

yeder comparant met sijn kiste en dat daer in is na sijn goedvinden mag en kan handelen. Voorts maken sij 

compt. den een aan den anderen langstleevenden alles wat haer aengestorven is of nog aan te sterven staat, 

donateerden sij compt. gesamentlijk nae haeren doode tien guldens en tien st. aen de armen van Marckel 

en van de laastleevende sal betaald worden. Nae welke voorleesinge sij comparanten haere dispositien sijn 

sluytende en bekenden de opregte waarheyt en uyterste wille te sijn. Daer dit aldus passeerde waren met 

mij verwalter rigter voorn. aen en over als ceurnoten Beerent Paesscher en Beerent Wanninck. Sonder arg 

of list in waarheyts kennisse hebbe deese neffens de comparant geteekent en vermids de comparantinne 



niet schrijven kan nog geen van beyde compt. zeegel sijn gebruykende, so hebben daertoe speciaal in 

judicio versogt mr. Tobias van Ommen die ook voor comparantinne heeft geteekent en voor beyde 

comparanten geseegelt. 

Actum op het erve Coenderinck den 23 july 1739. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Adolf Henrik van Uytert en desselfs huysvrouw Aeltien 

ten Esendam tutore marito. Ende bekende in een vasten en stevigen erfkoop verkoft te hebben haer 

eygendoemelijke Meengs kamp in het Slag met een halven uytdrift, hebbende voor deesen onder het goed 

Meengs gehoort sijnde, den camp ongeveer tien mudde gesaey geleegen in de boerschap Harcke gerigts 

Kedingen en wel aan Claas Rensinck en desselfs huysvrouw Marya Kloppert voor een somma van 

penningen aan haar compt. te danke voldaan, soo wel den laasten als den eersten kooppenninck, waervan 

dan van gemelde Meengs camp, het Slag en halve uytdrift ten besten digste nae regte ende beste forma 

doen cessie, transport en overdragt met alle desselfs op- en dependentien, oude en nieuwe geregtigen aan 

de haere cooperen en haere erfgenamen, haer verkooperen en de haere daarvan ontervende en de kooperen 

en de haere daer weederom aenervende soo als erfkoops regts is. Daer dit aldus passeerde waeren aen en 

over als ceurnoten de secretaris Wolter Pothoff en Arent Lenvert. Sonder argelist in waarheyts oirconde 

hebbe ik rigter voorn. deese van gerigtsweegen geteekent en gesegelt, gelijk de compt. meede geteekent 

heeft en vermids de comparantinne niet schrijven ervaren is en beyde geen zeegel gebruyken soo is deese 

op speciaal versoek meede door de secr. Pothoff geteekent en gesegelt. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 11 august 1739. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Claas Rensinck en Marya Kloppers egteluyden tutore 

marito. De welke bekenden weegens opgenomene en te danke ontfangene penningen opregt en deugdelijk 

schuldig te weesen aen de Heer Docter Jan Rieminck en sijn gesamentlijke susteren tot Deventer een 

capitale somma van agthondert car gulden belovende deselve jaerlijks te sullen verrenten teegens drie gl 

en tien st het hondert, dog met drie gl en vijf st te volstaan soo wanneer de rente een vierendeel jaers voor 

den verschijndag word betaald waervan op den 11 augustus aanstaande jaar 1740 het eerste jaar rente 

verscheenen sal weesen en soo continueren van jaer tot jaer tot de restitutie en aflosse toe, waarvan de 

opsage ten weedersijden sal vrij staan en een half jaar voor den verschijnsdag aengekondigt moeten 

worden, waerna het capitaal met de agtersteedige intresse van dien in goeden gangbaren gelde binnen de 

stad Deventer kost en schaadeloos aen de renthefferen of haer weled erfgenamen gerestitueert en erlegt sal 

moeten worden. Tot precise nakominge van het welke sij compt. sijn verbindende haere personen en 

goederen te samen en yeder in het bijsonder voor het geheel en tot een speciaal hypotheecq en onderpand 

stellende haar eygendoemelijke stukke lands den Meengs camp omtrent groot tien mudde gesaey; voorts 

het Slag met de halve uytdrift door haer compt. aengekoft van Adolf Henrik van Uytert en desselfs 

huysvrouw Aeltien ten Esendam, sijnde geleegen in de boerschap Harcke en dan nog haer 

eygendoemelijke huys en hoff in de boerschap Stokkum naast Vennebekke geleegen in het gerigte 

van Kedingen in haer kennelijke limiten en bepalinge, ten eynde de renthefferen haer daer soo weegens 

het capitaal als intresse kost en schaadeloos mogen en kunnen verhalen, renuncierende sij compt. wel 

expresselijk van alle exceptien en beneficien regtens die hier teegens uyt eeniger hande of hoofde bedagt 

soude kunnen worden ende specialijk van die van ongetelden gelde en van het senatus consultum 

vellejanum ende authentica si qua mulier, verbiedende dat vrouwspersonen nog voor haer man, nog voor 

anderen borge mogen worden, haer van de effecten voor deesen allen genoegsaam onderrigt houdende. 

Sonder arg ofte list in waerheyts kennisse hebbe ik rigter voorn. deese nevens de eene comparant 

geteekent en vermids de comparantinne niet schrijven kan nog beyde geen seegel gebruyken, so is deese 

meede op speciaal versoek door de heer Wolter Pothoff getekent en uyt beyder name meede geseegelt en 

waeren hier aen en over als ceurnoten de secretaris Pothoff en Arent Lenvert. 



Aldus geschiede op den huyse Scherpenseel den 11 augustus 1739. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij ende ceurnoten 

Anthony Visscher ende Abram Coedijck gecompareert sij de Heer Joan Weerts secretaris der stad 

Deventer, met procuratie van de weled Hoog Achtbare Heeren Burgermeesteren der stad Deventer 

van dato den 19 maert 1739 in den gerichte gelesen ende ten prothocolle geregistreert ende heeft uyt kragt 

van dien cessie, transport ende overdragt gedaan van het goed ende erve Roussinck tot Markelo, neffens 

de tyende so het capittel van Deventer uyt dieselve is trekkende met ongeveer agtien dagwerk hooyland 

aen de Markeler beeke geleegen als compt. welgemelt heeren principalen op den 19 july des afgeweeken 

jaers publyq op het Wijnhuys der stad Deventer hebben doen verkoopen ende op den 24 september 1738 

aen de respective provisoren van het Geertruyden Gasthuys der stad Deventer, de heeren Joost 

Hagedoorn en Willem Francken, in koop toegeslagen, bekennende de heer compt. qualite prudicta dat 

diesweegen de volle kooppenningen in conformite van die daer overgereguleerde voorwaarden sijn, 

dienvolgens de heeren verkooperen als gemelt van dat voorgem. erve als voorschr. ontervende ende de 

heeren coperen als geseyd daer meede weederom aenervende met belofte om deese verkoop ingevolge de 

koopsvoorwaerden te staan wagten en waeren als regtens. Des ten oirconde ten eynde om te strekken na 

behooren hebbe ik rigter benevens de heer comparant Joh. Weerts deese geseegelt ende eygenhandig 

onderteekent. 

Actum Scherpenseel den 21 september 1739. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Wilbrand Borias en desselfs huysvrouw Aeltien van 

Coesvelt in deesen met haeren voorn. eheman geassisteert als haren verkoren en toegelatenen momberen 

Jan van Coesvelt. En bekenden na ontfangst van den eersten met den laasten ontfangene cooppenninck 

cessie, transport en overdragt gedaan te hebben, gelijk comparanten also cederen, transporteren en 

overdragen kragt deeses, haer eygendoemelijck stuckien hooyland groot een dagwerk genaamt het 

Nieuwe bij het Kleyne Kolhoop in het Elsenerbroek gerigts Kedingen in sijn bekende bepalinge 

geleegen ende sulx aan Harmen Colhoop en desselfs huysvrouw en erfgenamen ofte regthebbenden 

voor vrij en allodiaal; belovende sij compt. het voorschreeven dagwerk hooyland ten allen tijden te sullen 

staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraak als erfkoops regt is; hun compt. daervan ontervende 

en hen cooperen voornoemt en haare erfgenamen of regthebbende daer weederom aenervende, id informa 

amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter voorn. aen en over als ceurnoten Coenraad ter 

Swaak en Arend Lenvert. In oirconde der waarheyt hebbe ik rigter ondergeteekent deese neffens de 

comparanten geteekent en geseegelt. 

Actum op Scherpenseel den 19 december 1739. 

 

Ik Ludolph Imminck Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere en mids deesen dat voor mij 

en hierna benoemde ceurnoten personelijk in den gerigte gecompareert ende erscheenen is Derkien ten 

Sende in deesen geassisteert met mr. Jan Arendsen als haren verkoren en van gerigtsweegen toegelaten 

momber, verklarende comparantinne weegens verstrekte en uytgeschotene penningen, soo voor 

agterstedige heeren middelen als agterstedige pagten, ter somma van driehondert car. guldens ad 20 st het 

stuk, soo door de chirurgijn Bernardus van Eerden aan de heer rigter Assuerus Fockinck voor 

agterstedige verponding, comtributie en vuurstedegelt volgens quittanties tot het jaer 1736 incluys ten 

profijte van comparantinne voor Lucas ten Sende heeft betaald en uytgeschooten als meede aan de Hoog 

Wel Geb Gestr Heer Overste Mahonie voor agterstedige pagten, doende comparantinne ten fine van 

voorschr. uytgeschoten penningen geassisteert als voorn. ten profijte van haar voornoemde broer Lucas 

ten Sende cessie, transport en overdracht van deese volgende parceelen als eerstelijk het Aaftink slag in 

de boerschap Elsen; ten tweeden het sesde part van de katerstede Plasman meede in Elsen geleegen 

ende sulx aan mr. Bernardus van Eerden en desselfs huysvrouw, erfgenamen of regthebbenden haar 



comparantinne daervan ontervende en hem Bernardus van Eerden voorn. en desselfs huysvrouw, 

erfgenamen ofte regthebbende daer weederom aenervende; id informa amplissima a juris. Edog wanneer 

binnen de tijd van vier jaren na dato deeses het voorgemelde capitaal met de intresse van vier percento 

jaerlijks worden gerestitueert, so sullen daermeede konnen en moogen volstaan bij ontstentenisse van 

dien, sal nae verloop van voorschr. vier jaeren Bernardus van Eerden en desselfs huysvrouw ende 

erfgenamen van voornoemde parceelen euwiglijk ende erflijk daervan kunnen sijn ende blijven eygenaren 

ende dan vervolgelijke hiermeede te kunnen doen en laten na haar welgevallen; verbindenden sig 

comparantinne verder dat de betalinge van de intresse van voorschr. capitaal binnen veertien dagen na den 

verschijnsdag sal geschieden bij ontstentenisse van dien sal mr. Bernardus van Eerden van voorschr. 

parceelen eygenaar sijn en blijven. Na uitwerkinge van deesen houdende sij comparantinne geassisteert al 

vooren genoegsaam onderrigt. Daer dit aldus passeerde waeren met mij verw. rigter voornoemt aen en 

over als ceurnoten Willem Grooten en Abram Koedijk. In waerheyts kennisse hebbe dese geteekent en 

geseegelt, dog vermids de comparantinne weegens hare blindheyt niet schrijven kan, nog zeegel is 

gebruykende soo heeft daartoe speciaal in judicio versogt haren verkoren en toegelaten momber Jan 

Arendsen om uyt haer naam te tekenen en te seegelen die ook sulx gedaan heeft. 

Actum Goor den 20 maert 1740. 

 

Ik Ludolph Imminck Verwalter Rigter van Kedingen doe cond en certificere en mids deesen dat voor mij 

en hierna benoemde ceurnoten personelijk in den gerigte gecompareert ende erscheenen sijn Harmen 

Pongert en desselfs huysvrouw Jenneken Pongert in deesen geassisteert met haere voornoemden 

eheman als haeren verkoren en van gerigtsweegen toegelaten mombaer. Ende bekenden sij comparanten 

weegens opgenomene en te danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn een capitale 

somma van drie hondert en vijftig caroly guldens ad 20 st het stuk ende sulx aan Jan, Gerrit en Jenneken 

Breukinck, althans nog woonende op de plaatse Breukink in Marckel, beloovende sij comparanten deese 

vooren staande penningen ad 350 car. gl jaerlijks en alle jaeren te sullen verrenten met 13 gl van voorschr. 

somma welke ten weedersijden sal vrij staan een vierendeel jaers voor den verschijndag te mogen en 

moeten geschieden; de opsage tot nakominge van het voorschrevene sij comparanten sijn verbindende 

haere persoonen en goederen geen exempt en tot een speciaal hypotheek en onderpand stellende haer 

eygendoemelijke stukke bouwland in den Markeler esch tusschen Hidding schot en Sweers land 

gerigts Kedingen in sijn bekende bepalinge geleegen, sijnde vrij en allodiaal ten einde om daer aan 

renthefferen ten allen tijden kost en schaadeloos te kunnen en mogen verhalen haer voorschr. 

uytgeschooten capitaal met de agterstedige intresse van dien, houdende sig comp. van de uytwerkinge van 

deesen ten vollen onderrigt. Daer dit aldus gerigtelijk passeerde waeren met mij verwalter rigter 

voornoemt aen en over als ceurnoten Willem Grooten en Arent van Heeck. In waerheyts kennisse hebbe ik 

verwalter rigter voorschr. deese geteekent en geseegelt, dog vermids de compt. niet schrijven kunnen nog 

zeegel sijn gebruykende, soo hebben daer toe speciaal in judicio versogt de ed Gerrit ten Duyschate om 

uyt comparanten name te teekenen en te seegelen, die ook sulx van gerigtsweegen gedaan heeft; sullende 

de intresse van voorschr. capitaal heeden over een jaar verscheenen sijn en soo van jaer tot jaer tot de 

effective aflosse toe, verklarende comparanten dat deese voornoemde en verhypotiseerde stuk land vrij en 

allodiaal is. 

Actum Goor den 22 maert 1740. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen is Jan Oldenhoff woonende op den huyse Stoevelaer, sijnde 

wel bedlegerig en eenigsints krank edog sijn verstandt vollenkomen magtig, overdenkende de swakheyt 

des menschelijken leevens ende seekerheyt des doods ende onseekere uire van dienen niet gaarne uyt 

deese weereld willenden scheyden, voor en aleer over sijnde tijdelijke goederen hadde gedisponeert gelijk 

in manieren als volgt disponeert: verval en nomineert en institueert hij testator in alle sijne na te latene 

goederen, actien en crediten desselfs moeder Jenne Oldenhoff onder deese expresse conditie dat sijne 

moeder voorn. gehouden sal sijn uyt sijne gereedste goederen voor een legaat sal hebben uyt te keeren aen 



den armen van Markel een somma van hondert en vijftig gl van twintig st het stuk. Waermeede hij deese 

sijne uyterste wille is sluytende en nadat hem deese dispositie van woord tot woord waere voorgeleesen, 

heeft verklaart daer toe sonder eenige persuatie ofte aenradinge van yemand waare gekomen, begeerende 

dat deselve nae sijnen doode sal worden agtervolgt, hetsij als een formeel testament codicil gifte ter saeke 

des doods ofte onder den leevenden, ofte soo als best na regte sal konnen of mogen bestaan. Daer dit aldus 

passeerde waeren met mij rigter voornoemt aen en over als ceurnoten proc. Hendrik Jan Bos en Arent 

Lenvert. In waerheyts oirconde hebbe ik rigter voorn. deese van gerigtsweegen geseegelt en eygenhandig 

geteekent en vermids den comparant geen seegel was gebruykende en niet wel schrijven kunnende, heeft 

pr. Bos voorn. op expres versoek van den testator dese uyt sjijnen naam eygenhandig geteekent en 

geseegelt. 

Actum op den huyse Stoevelaer den 31 maert 1740. 

 

Een dag later laat Jan Oldenhof een nieuw (gewijzigd) testament opmaken: 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen is Jan Oldenhoff woonende op den huyse Stoevelaer, zijnde 

wel bedleererig en eenigsints kranck edog sijn verstand en memorie vollenkomen magtig, overdenkende 

de swakheyt des menschelijken leeven en de seekerheyt des doods en de onsekere uire van dien en niet 

gaerne uyt deese weereld willende scheyden voor en aleer van sijne tijdelijke goederen hadde 

gedisponeert gelijk in manieren als volgt: disponeert mids deesen eerstelijk annuleert, casseert en 

vernietigt hij testator sijn voorige gemaakte van gisteren den 31 maert en wil dat de selve geen effect mag 

sorteren, vervolglijk nomineert en institueert hij testator in alle sijne nae te latene goederen, actien en 

crediten desselfs moeder Jenne Oldenhoff. Voorts legateert, doneert en geeft hij testator voorn. aen de 

dyaconie van Markel een somma van dertig car. guldens alsmede aan de dyaconie van Goor dertig 

guldens. En aan Jan Koldendijk een somma van vijfentwintig guldens. En aan Hendrik Boemers meede 

een somma van vijfentwintig guldens. Waermeede hij testator sijne testamentaire dispositie is sluytende 

en nadat hem testator deese dispositie van woord tot woord distinctelijk waere voorgeleesen en heeft 

verklaert daer toe sonder eenige persuatie ofte aenradinge van yemand waere gekomen, willende en 

begeerende dat deese sijne testamentaire dispositie also sal nagekomen worden, soo niet als een 

nuncupatif testament ten minsten als een codicil gifte ter saake des doods ofte soo en als deselve in de 

beste en kragtigste forme regtens sal en mogen bestaan. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter 

aen en over als ceurnoten Jan Helmig en Gerrit Arends. Sonder arg of list hebbe ik rigter neffens den 

eerwaerden heer predicant Monhemius, die van hem testator specialiter in judicio is versogt om deese, 

dewijl hij niet schrijven kan nog zeegel gebruykt, uyt sijnen naame te teekenen en te seegelen, geteekent 

en geseegelt. 

Actum op den huyse Stoevelaer den 1 april 1740. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Gerrit Kottinck en sijn huysvrouw Hendrina Egbertsen 

tutore marito. Ende bekenden sij comparanten weegens opgenomene en te danke ontfangene penningen 

opregt en deugdelijk schuldig te sijn een suyvere somma van tweehondert car guldens ad 20 st het stuk 

aen Hendrik Oincks en sijne erfgenamen, welke voorn. sij comparanten belooven jaerlijks teegen drie en 

een halve percento te sullen verrenten tot ter tijd van aflosse toe, die een half jaar voor den verschijndag 

sal moeten en mogen geschieden; voor onverhoopentlijke misbetalinge van capitaal en te verloopene 

intresse sij compt. gerigtelijk verbinden haer eygendoemelijke katerstede Kottink als huys, hoff en 

verdere landerijen sijnde vrij en allodiaal in de buirschap Markel gerigts Kedingen geleegen om sig daer 

aen kost en schadeloos te kunnen verhalen, renuncierende sij compt. van alle exceptien hierteegens 

strijden en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter 

hier aen en over als ceurnoten Fredrik Beumer en Jan ten Catteler. Sonder arg of list in kennisse der 

waerheyt hebbe ik rigter deese nevens burgemeester Wolter Knape specialijk van compt. in judicio 



versogt dewijl sij niet schrijven konnen nog zeegel sijn gebruykende, geteekent en geseegelt. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 5 april 1740. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen is de ed. Coenraat ter Swaak coopman tot Goor, luyd acte van 

procuratie van de Hoog Wel Geb Gestr Heer Rutger Andreas Baron van Patkull van Posendorf geb. 

Heer tot Cranenburg burgemeester der stad Campen, Landrentmeester des lands Twente, den 21 

may 1740 voor de Heeren Burgemeesteren, Scheepenen en Raaden der stad Campen onder het stadszeegel 

en subscriptie van de Heer Secretaris Hubert gepasseert, quo relatio deselve in judicio gesien, geleesen en 

van waerde erkent. Ende bekende hij comparant voorn. in sijn qualiteyt nae ontfangst van den laatsten en 

den eersten kooppenninck van Juffrouw Lucretia Stokmans weduwe van wijlen den Eerwaerden Heer 

Samuel Sartorius in leeven predicant tot Markel, van de tijnde grof en smal, toebehoort hebbende 

voorgemelte Heer van Cranenburg, gaende uyt het erve ende goed Mensinck in de boerschap Stokkum 

geleegen en daer sijn Hoog Wel Geb Gestr voormaals van Jonkvrouwe Catharina de Quade aengekoft, 

gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben gelijk hij compt. gerigtelijk cedeert, transporteert en 

overdraagt kragt deeses, den eygendom van bovengemelte tijnde grof en smal uyt voornoemde erve 

Mensinck in de boerschap Stokkum gerigts Kedingen geleegen, aen de voornoemde vrouw weduw van 

wijlen de Eerwaerde Heer predicant Sartorius, hem compt. van voorschreeven tijnde ontervende ende de 

vrouw cooperse voorn. ende haere erfgenamen eewiglijk en erflijk daer weederom aenervende met 

verdere belofte van compt. voornoemt van deselve tijnde voorschreeven ten allen tijden voor alle evictie 

en opspraak als erfkoops regt is te sullen wagten en waeren nae den landregte van Overijssel en sulx in 

forma amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter voorn. hier aen en over als ceurnoten 

Arent Lenvert en Tobias van Ommen. Sonder arg of list in oirconde der waarheyt hebbe ik rigter deese 

neffens comparant in sijn voorschr. qualiteyt geteekent en gesegelt. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 28 may 1740. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Jan Leeferinck en desselfs huysvrouw Swenneken 

Leferink eheluyden tutore marito. Ende bekenden sij weegens opgenomene en te danke ontfangene 

penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn een capitale somma van tweehondert en vijf en twintig 

car guldens ad 20 st het stuk, sulx aan de weduwe van Hendrik Konings, haar erfgenamen ofte 

regthebbende, beloven de comparanten deese voorschr. 225 gl jaerlijks en alle jaar te verrenten met drie 

en een halve diergelijke gl van het hondert ende sulx tot de effective aflosse toe; die ten weedersijden sal 

vrijstaan te mogen en moeten geschieden mede den renunciatie een half jaer voor den verschijndag 

geschiede als wanneer dit gemelde capitaal in goeden en gangbaren gelde met den agterstedige intressen 

van dien sal moeten erlegt en betaalt worden tot nakominge van hetwelke sij comparanten sijn 

verbindende haar personen en goederen geene uytgesondert en tot een speciaal hypotheeq en onderpand 

stellende haer eygendoemelijke halve plaatsien genaamt de Visscherije in het carspel van Goor 

gerigts Kedingen in sijn bekende bepalinge geleegen; ten eynde de rentheffer, haere erfgenamen of 

regthebbende ten allen tijden kost en schadeloos daer aen sullen konnen en mogen verhalen; het voorschr. 

capitaal met de agterstedige intresse van dien van de uytwerkinge deses hun compt. ten vollen onderrigt 

houdende. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter voornoemt aen en over als ceurnoten mr Tobias 

van Ommen en Arent Lenvert. In waerheyts kennisse hebbe deese neffens den compt. geteekent en 

geseegelt, dog vermids de comparantinne niet schrijven kan nog zeegel is gebruykende, soo heeft daertoe 

speciaal in judicio versogt de secretaris Ludolph Imminck om uyt haren name te teekenen en te zeegelen 

die sulx van gerigtsweegen ook gedaan heeft. 

Actum Scherpenseel den 5 july 1740. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 



Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Henrik Hansman (Wanning) en Geesken Hansman tutore 

marito. Ende bekenden sij comparanten opregt en deugdelijk schuldig te sijn aen de dyaconie van Markel 

de somma van sestig caroly guldens ad 20 st het stuk weegenns opgenomene penningen welke sullen 

betaeld worden en verrentet jaerlijks met een gl en a5 st, verschijnende het eerste jaar 1741 den 8 july en 

so vervolgens van jaer tot jaer tot de opsage toe, die een half jaer voor den verschijndag sal mogen ter 

weedersijden gedenuncieert worden, waervoor sij compt. geregtelijk verbinden haer eygendoemelijke en 

onbeswaert erve of caterstede Hanses genaamt, uytgenomen de heeren middelen, geleegen in de 

buirschap Stokkum met alle landerijen in sijn bekende bepalinge gerigts Kedingen geleegen om sig daer 

aen ten allen tijden kost en schadeloos te kunnen verhalen onder renunciatie van alle exceptien en in 

specie van de verdere exceptie onderrigt te sijn. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en 

over als ceurnoten Harmen Alinck en Arent Lentfert. Sonder arg of list in oirconde der waerheyt hebbe ik 

voorn. neffens op speciaal versoek van hun compt. in judicio versogt, dewijl niet schrijven konnen nog 

zeegel gebruyken om uyt haeren name te teekenenen te seegelen, de Eerwaerde Heer Gabriel van Hoorn 

predicant te Markel. 

Actum den 8 july 1740. 

 

Ick Assuerus Fockinck weegens Ridderschap en Steeden de Staten van de provincie van Overijssel 

Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij en naebenoemde 

keurnoten gecompareert ende erschenen sijn Roelof Effinck en desselfs huysvrouw Jenneken Tutelinck 

egteluyden tutore marito. Ende bekenden weegens opgenomene en te danke ontfangene penningen opregt 

en deugdelijk schuldig te weesen een capitale somma van tweehondert caroly guldens ad 20 st het stuk 

ende sulx aan (buurman) Hendrik Roeleferinck en desselfs erfgenamen ofte regthebbende; belovende 

comparanten deese voorschr. tweehondert guldens jaerlijks en alle jaeren te sullen verrenten met drie 

guldens van het hondert tot de aflosse toe, welke ten weedersijden sal vrij staan te mogen en moeten 

geschieden mids de opsage een half jaar voor den verschijndag geschiede, als wanneer dit capitaal met de 

agterstedige intresse van dien in gangbaren gelde aen den rentheffer, erfgenamen of regthebbende sal 

moeten erlegt en betaalt worden; tot precise nakominge van het welke sij comparanten sijn verbindende 

haere personen en goederen geene uytgesondert ende tot een speciaal hypotheek en onderpand stellende 

haer eygendoemelijke stukke bouwland genaamt den Klingenbarg tussen Hoevinck en Rengerinck 

land onder Stokkum gerigts Kedingen geleegen, ten eynde de renthefferen, sijne erfgenamen of 

regthebbende ten allen tijden daer aen kost en schaadeloos te konnen en mogen verhalen. De voorschr. 

tweehondert guldens met de agtersteedige intresse van dien van de uytwerkinge deese hun comparanten 

ten vollen onderrigt houdende. Daer dit aldus passeerde waeren met mij rigter aen en over als ceurnoten 

mr Tobias van Ommen en Arent Lenvert. In waerheyts kennisse hebbe deese geteekent en geseegelt en 

hebben de compt. deese neffens mij geteekent, dog vermids geen seegel gebruykende soo hebben daer toe 

speciaal in judicio versogt Ludolph Imminck om voor compt. te seegelen die sulx ook gerigtsweegen 

gedaan heeft. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 11 july 1740. 


