
1732-1734  Transporten, testamenten en hypotheken 

 
Ick Assuerus Fockinck van wegens Hoge Overigheyt Ridderschap en Steden de Staten van de provincie 

Overijssel Richter van Kedingen, doe cond en certificere kracht deses dat voor mij en naebenoemde 

ceurnoten erschenen en gecompareert sijn Willem Dockhoorn en desselfs huysvrouw Elsken Honhoff 

in deesen geassisteert met burg. Bernard Pothoff als haren verkoren momboir, staende, gaende en gesond 

van lichaem en beyden van goeden memorie en verstande, welke verklaeren uyt overweeginge van de 

seekerheyt des doods en de onsekere uire van dien, genegen te weesen haar testament en uyterste wille bij 

deesen op te rigten. Voor eerst houd hij testateur Willem Dockhoorn sijne houwelijkse voorwaerden in 

dato den 16 maert 1731 opgerigt in volle waerden als meede testatrice voorn. deselve houde haer volle 

kragt. Ende nomineerde en institueerde hij testateur tot sijn eenige en universele erfgenaem sijn lieve 

huysvrouw Elsken Honhoff in alle sijne na te latene goederen, soo roerende als onroerende, actien en 

crediten egene in het groot ofte kleyn uytgesondert. Voorts institueerde en nomineerde sij testatrice 

geassisteert als vooren tot haer eenigen en universele erfgenaem reciprocque (wederzijds) haer lieve 

eheman Willem Dockhoorn in alle hare roerende en onroerende goederen, actien en crediten, silver, 

gemunt en ongemunt, niets uytgesondert. Edog in val hij testator en sij testatrice sonder lijves erven 

naesten later mogten komen te overlijden, so sullen die selver na te latene goederen door weedersijds 

naaste bloedvrienden en erfgenamen ab intestato egalijk gedeelt worden. Hoedanige dispositie hem 

testator en haer testatrice onderscheydentlijk voorgeleesen en gevraagt sijnde of sij tot deselve 

onbedwongen met voorbedagten rijpen berade gekomen sijn, so hebben sij beyde verklaart van jae ende 

begeert dat deselve haer onderlinge dispositie in allen deelen effect moge sorteeren hetsij als een bondig 

nuncupatyf testament codicil gifte ter saake des doods ofte onder den leevendigen en soo als die in de 

beste en kragtigste forme regt ens sal kunnen of mogen bestaan. Sonder arg of list in waerheyts kennisse 

hebbe ik rigter voorn. dese neffens testateur en testatrice en haar momber voorn. eygenhandig geteekent 

en gesegelt door gemelde momber, dewijl sij testateuren geen seegel gebruyken, geseegelt. Daer dit aldus 

passeerde waeren hier aen en over als ceurnoten mr. Gerrit van Ommen en Arent Lentfort. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 9 january 1732. 

 
Ick Assuerus Fockinck van wegens Hoge Overigheyt Ridderschap en Steden de Staten van de provincie 

Overijssel Richter van Kedingen, doe cond en certificere kracht deses dat voor mij en nabenoemde 

ceurnoten erschenen en gecompareert sijn Lambert Blanckfoort en Jan ten Breunninkreef en bekenden 

voor haar en voor haere erfgenamen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aen de ed Albert Houtman en 

sijn huysvrouw en erfgenamen eene somma van tweehondert guldens, belovende deselve jaerlijks te 

verrenten tegen vier percent tot de opsage en aflosse toe, die de eene de andere een vierde deels jaer voor 

de verschijndag, welke voor de eerste maal sal vallen heden over een jaer en so vervolgens, sal mogen en 

moeten aengekondigt worden. Voorts verbinden sij comparanten voor deesen alle hare personen en 

goederen als ook haer eygendoemelijke huys, hoff en landerijen geleegen in het Elsenerbroek gerigts 

Kedingen, soo en als het teegenwoordig bevonden en gebruykt word door Hendrik Kevelham en 

Beerentien Blankvoort sijn huysvrouw, ten eynde renthefferen of hare erfgenamen haer daer aen ten 

allen tijden, soo weegens het capitael als de intressen, kost en schaadeloos mogen kunnen verhalen. 

Sonder arg of list in kennisse der waerheyt hebbe ik rigter voorn. deese geteekent en geseegelt benevens 

voorschr. comparanten. 

Actum den 14 may 1732. 

 

Ick Assuerus Fockinck van wegens Hoge Overigheyt Ridderschap en Steden de Staten van de provincie 

Overijssel Richter van Kedingen, doe cond en certificere kracht deses dat voor mij en nabenoemde 

ceurnoten erschenen en gecompareert is Harmen Weevers, gaande en staande en gesond van lichaam en 

voorts bij goeden memorie, verstand en uytsprake, die voor oogen hebbende de seekerheyt des doods en 

den onseekere uire van dien en niet gaerne uyt deese wereld willende scheyden sonder over sijne 

lijfsgoederen hem van Godt Almagtig genadiglijk verleent te disponeren, verklaerde sijn uyterste wille en 

testamentaire dispositie te sijn in alle sijne nae dode te ontruymen en na te latene goederen, soo roerende 



als onroerende, actien en crediten, egeene in het groot ofte kleyn uytgesondert waer te plaatsen dat selve 

mogten weesen of liggen, sal succederen sijn lieve en halve jongste broeder Harmen Wevers; denselven 

daer in als eenige en universele erfgename instituerende en nominerende bij deesen, waer meede sijn 

uyterste wille sluytende en dat hem de selve van woord tot woord duydelijk was voorgeleesen en gevraagt 

of hij daer toe vrij en onbedwongen was gekomen en geantwoort hadde van jae, wilde en begeerde hij 

testator dat deselve in allen deelen na sijnen dode kragt en effect sortere, hetsij als een testament codicil 

gifte ter sake des doods of onder den leevendigen ofte soo en als deselve best nae regten kan of mag 

bestaan. Sonder arg of list in oirconde der waarheyd hebbe ik rigter neffens hem testateur en burgermr 

Bernard Pothoff als daertoe specialijk in judicio versogt sijnde om uyt sijnen name meede te teekenen en 

te zeegelen, deese geteekent en geseegelt en waeren met mij hier aen en over als ceurnoten burgermr 

Bernard Pothoff en Arent Lentfort. 

Actum den 23 may 1732. 

 

Ick Assuerus Fockinck van wegens Hoge Overigheyt Ridderschap en Steden de Staten van de provincie 

Overijssel Richter van Kedingen, doe cond en certificere kracht deses dat voor mij en nabenoemde 

ceurnoten erschenen en gecompareert sijn Jacob Varenhorst en sijn huysvrouw Aeltien Jansen tutore 

marito. En bekenden sij comparanten den laesten en den eersten cooppenninck van haer eygendoemelijke 

verkofte stukien lands het Eikel Campien genaamt groot drie en een half scheepel gesaey van Albert 

Strick en sijn huysvrouw Hendrina Hendriksen ontfangen te hebben. Dienvolgens doen sij 

comparanten voorn. mids deesen gerigtelijke cessie, transport en overdragt van gemelte campien, sijnde 

vrij en allodiaal en sonder eenige beswaar in den Koeckkoek onder Stokkum gerigts Kedingen geleegen, 

aen Albert Strik voorn. en sijn huysvrouw en haer beyder erfgenaamen, hun comparanten en haer 

erfgenamen daervan ontervende en den cooper Albert Strik en sijne erfgenamen daer weederom eeuwig en 

erflijk aenervende, met belofte van het selver stukien lands ten allen tijden te sullen wagten en waeren 

voor alle evictie en opspraak als erfkoops regt is. Voor welcke evictie sij comparanten in specio verbinden 

haer personen en goederen als huys en hoff egeene uytgesondert in deesen ed. gerigte gelegen. Daer dit 

aldus passeerde waeren met mij rigter hier aen en over als ceurnoten mr. Gerrit van Ommen en Arent 

Lentfort. Sonder arg of list in oirconde der waerheyt hebbe ik rigter deese neffens comptabelen geteekent 

en geseegelt. 

Actum Scherpenseel den 2 augustus 1732. 

 

Scherpenseel den 11 february 1733. Rigter Assuerus Fockinck en ceurnoten mr. Gerrit van Ommen en 

Arent Lentfort.  

Compareert in deesen ed. gerigte Arent Rotman gesond van lichaam gaande ende staande, willende niet 

gaerne sterven voor en al eer hij over sijne tijdelijke goederen hadde gedisponeert. Soo institueert en 

nomineert hij testateur tot sijne eenige en universele erfgenaam Henrik Rotman en desselfs huisvrouw 

Anna Assinck en bij vooraflijvigheit van deselve hare kinderen in alle sijne na te latene goederen, egeen 

in het groot of kleyn uytgesondert. Voorts in alle actien en crediten egeen in het groot ofte kleyn 

uytgesondert, mede dat hij testateur voorn. sijn leeven lang en eeten en drincken, linnen en wollen van hun 

erfgenamen voornoemt sijn leeven lank sal worden onderhouden. Voorts legateert testateur voorn. aan 

Harmen Rotman ses gulden, aan Jan Rotman ses guldens, Johanna Rotman ses guldens, Gerrit 

Rotmans ses guldens, Megtelt Rotman ses gl, Harmina Rotman ses guldens en aan Dries Rotman ses 

gl en aan de armen van Rijssen ses guldens. Sonder arg of list in oirconde der waerheyt hebbe ik rigter 

deese neffens Gerrit van Ommen specialijk in judicio hiertoe van comptabele versogt, dewijl niet 

schrijven kan nog zeegel gebruikt om uyt sijnen name te teekenen en te zeegelen. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 11 febr. 1733. 

 

Ick Assuerus Fockinck van wegens Hoge Overigheyt Ridderschap en Steden de Staten van de provincie 

Overijssel Richter van Kedingen, doe cond en certificere kracht deses dat voor mij en ceurnoten mr. Gerrit 

van Ommen en Arent Lentfort erschenen en gecompareert is Arent Rotman. Ende verklaerde hij 

comparant voor sijn neef Henrick Rotman borge te staen voor de agterstedige verpondinge en contributie 



van het erve Rotman ter somma van .... welke penningen de landheeren van het erve Rotman voor sijn 

neef voorn. konnen te verschieten die in behoorlijke termijnen die de landheeren met sijn neef voorschr. 

komen te maken weederom sullen worden betaald, waervoor mijn soon en goederen gerigtelijk verbinde 

als meede alle actien en crediten egeene uytgesondert in deesen ed gerigte leggende en staande om sig 

daer aen kost en schadeloos te konnen en mogen verhaalen. Renuncierende hij comparant van alle 

exceptien hierteegen eenigsints contrarierende, soo speciaal als generaal. Sonder arg of list in oirconde der 

waerheyt hebbe ik rigter deese neffens mr. Gerrit van Ommen hiertoe specialijk versogt, dewijl hij 

comparant voorn. niet schrijven kan om met sijnen name te teekenen en te seegelen, geteekent en 

geseegelt. 

Actum Scherpenseel den 11 febr. 1733. 

 

Ick Assuerus Fockinck van wegens Hoge Overigheyt Ridderschap en Steden de Staten van de provincie 

Overijssel Richter van Kedingen, doe cond en certificere kracht deses dat voor mij en nabenoemde 

ceurnoten erschenen en gecompareert sijn de Hoog Wel Geboren Heere Arent Daniel van Coeverden en 

de Hoog Wel Geboren Vrouw Geertruyt Lubbuina van Coeverden egteluyden, Heer en Vrouw van 

het Wegdam, sijnde de vrouw comparante in deese met haer Hogere Gebooren Ehe Heer als haer Hoog 

Wel Geb verkoren en toegelaten momber geassisteert. De welke bekenden weegens opgenomen en te 

danke ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te sijn aen de Heer burgemeester Arnold 

Bouwer tot Deventer en sijn weled huysvouw Geertruyt van Markel en haer ed. erfgenamen een 

capitale somma van vijfduysent sevenhondert car. guldens, belovende de selve jaerlijks te verrenten 

teegens vier en een halve gulden van yeder hondert. Edog met vier percento te volstaan wanneer de rente 

in dier voegen worden aanbetaald dat daer van geen drie jaeren tegelijk ten agteren sijn, waarvan op den 6 

november 1734 het eerste jaer sal verscheenen weesen en alsoo van jaer tot jaer continueren tot de 

restitutie en aflossing toe, waervan de opsage ten wedersijden sal vrijstaan ende een vierendeel jaers voor 

den verschijndag mogen en moeten worden aangekondigt als wanneer het capitaal alle agterstandige 

renten vandien op den eerstvolgenden verschijndag aan handen van de renthefferen of derselver 

erfgenamen binnen Deventer in goeden graven Hollandsen gelde, kost en schaadeloos sal moeten worden 

gerestitueert en erlegt, waer benevens het aan den heere rentgeever sal vrijstaan van het voornoemde 

capitaal van tijd tot tijd met duisent gulden op de successive verschijndagen te verminderen nadat de 

opsage daervan een vierendeel jaers te vooren nae behooren sal worden aangekondigt. Tot welke 

nakoming van het welke haar Hoog Wel Gebooren hebben verbonden haare persoonen en alle hare 

goederen een yeder voor het geheel en tot een speciaal onderpand gestelt het adelijke havesate Wegdam 

met alle desselfs tuinmeragien, hoven, hooy, weyde en bouwlanden, daer onder gebruykt en daertoe 

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

en geregtigheden van dien, neffens het erve Krooshoop, het erve Speekenbrink, het plaatsien dat door 

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

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

kleyne uitgesondert, alle onder mijn aanbevolen gerigte kennelijk gelegen, sodanig als deselve haar Hoog 

Wel Gebooren bij maagscheyt van den 5 november 1733 uyt den ouderlijken boedel van wijlen de Heer en 

Vrouw van het Wegdam sijn toegedeelt en door haar Hoog Wel Geb althans worden beseeten, ten eynde 

de renthefferen of derselver erfgenamen haer daer aan een degelijk ... van dien in cas van onvermoedelijke 

wanbetaling van capitaal en interesse kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen ende 

renunciatie van alle exceptien en beneficien van regte de welke hier tegen uyt eenige hande en hoofde 

souden kunnen werden bedagt; in sonderheyt van de exceptie van ongetelden gelde en dat generale 

renunciatie geen plaatse heeft, tensij dat speciale voorgaat, mitsgaders ten aansien van de trouw 

comparante van het vellejanische raadsbesluyt en de autentica siqua mulier, verbindende dat 

vrouwspersonen haer voor anderen haer geen borge mogen inlaten met de effecten en de kragt van 

hetwelke haer Hoog Wel Geboren genoegsaem waer onderrigt. Sonder arg of list in waerheyts kennisse 

hebbe ik rigter voornoemt deese nevens de Heer en Vrouw comparanten eigenhandig geteekent en 

gesegelt en waeren met mij als ceurnoten hier aen en over Henrick Sloet en Henrik ten Crooshoop. 

Actum op den huyse Wegdam den 8 november 1733. 



 

Ick Assuerus Fockinck van wegens Hoge Overigheyt Ridderschap en Steden de Staten van de provincie 

Overijssel Richter van Kedingen, doe cond en certificere kracht deses dat voor mij en nabenoemde 

ceurnoten erschenen en gecompareert sijn de Hoog Wel Geboren Freulens Lambertina Anna en Anna 

Margareta van Coeverden, dogters van wijlen de Hoog Wel Geboren Heer Joan Heydentrijk van 

Coeverden en Vrouw Margareta Elisabet van Rensen in leeven Heer en Vrouw van het Wegdam te 

samen en een yder in het bijsonder met haar Hoog Wel Geboren Heer broeder Arent Daniel van 

Coeverden Heere van het Wegdam als haar Hoog Wel Geboren verkoren en toegelatene momber in 

deesen geassisteert. Dewelke bekenden weegens opgenomen en te danke ontfangen penningen opregt en 

deugdelijk schuldig te sijn aaen de heer burgemeester Arnold Brouwer tot Deventer en vrouw 

Geertruyt van Markel sijn weled huysvrouw en haer ed erfgenamen een capitale somma van vierhondert 

car guldens, dewelke beloofden jaerlyx te sullen verrenten teegens vier en een halve guldens van yeder 

hondert, edog met vier percento te volstaen wanneer de renten in diervoegen worden aenbetaald dat 

daervan geen drie jaren tegelijk ten agteren sijn, waervan op den 14 december 1734 het eerste jaer rente 

sal weesen verscheenen ende also van jaer tot jaer continueren tot de restitutie en aflosse toe, waervan de 

opsage ten weedersijden sal vrijstaen ende een vierendeel jaers voor den verschijndag mogen en moeten 

worden aangekondigt als wanneer het capitaal en alle agterstandige renten van dien op den eerstkomende 

verschijndag aan handen van de renthefferen of derselver erfgenamen binnen Deventer in een goeden 

graven Hollandsen gelden kost en schadeloos sal moeten worden gerestitueert en erlegt. Tot inweise 

nakominge van al het welke de comparanten hebben verbonden sulx doende bij desen haer Hoog Wel 

Geboren goederen en alle hare goederen een yeder voor het geheel ende tot een speciaal onderpand gestelt 

haer Hoog Wel Geb vrij en allodiaal erve ende goed Menssing genaamt in de buirschap Elsen in de 

mijn aanbevolen gerigte van Kedingen kennelijk geleegen met alle desselfs hooge en lage landerijen, 

houtgewassen, ap- en dependentien van dien, soodanig als door haer Hoog Wel Gebooren thans word 

beseeten en aan haer Hoog Wel Geb bij maagscheyt van den 5 november 1733 uyt den ouderlijken boedel 

is toegedeelt, ten eynde de renthefferen of derselver erfgenamen in cas van onvermoedelijke wanbetalinge 

van capitaal of renten haer daer aen ten allen tijden kost en schaadeloos sullen kunnen en mogen verhalen, 

alles onder renunciatie van alle exceptien en beneficien van regte, dewelke hierteegens uyt eeniger hande 

en hoofde soude kunnen worden versonnen; in sonderheyt van de exceptie van ongetelde gelde en van het 

vellejaersche raadbesluyt, verbiedende dat vrouwspersoonen haer voor anderen geen borgen mogen 

inlaten van het effect en de kragt van de welke haer Hoog Wel Geboren haer genoegsaem hielden 

onderrigt, midsgaders van de exceptie dat generale renunciatie geen plaatse heeft tensij dat speciale 

voorgaat. Sonder arg ofte list in waerheyts kennisse hebbe ik rigter voornoemt en nevens de freulens 

comparanten en haer Hoog Wel Geboren verkoren en toegelaten momber, eygenhandig geteekent en 

geseegelt en waeren met mij rigter als ceurnoten hier aen en over Willem Grooten en Arent Lentfort. 

Actum op den huyse Wegdam den 17 december 1733. 

 

Ik Wilhelm ........ des landgerigts Enschede ende in desen ....  der gerichte Kedingen doe kond ende 

certificeere kragt deses dat voor mij ende keurnoten hierna benoemt in eygene persoon erschenen zijn 

Arent het Joink, dewelk bekende in optima jura verkoft, gecedeert en getransporteert te hebben sulx 

doende kragt deses derselfe eygendomelijke stucke landes de Krukke genaemt, soo en als hetselve op 

de Elsener Es in sijn bekende bepaalinge gelegen is naast het land van Effink leid ter eene ende dat van 

Alrink ter ander zijde. Zijnde vrij allodiael ende ter borg ende sulx aen handen ende ter profijte van de 

Heer Assuerus Fokkink Richter des gerigt Kedingen voor eene somma van hondert en vijftig car 

gulden, segge 150 car guld ad 20 stuver het stuck waervan hij comparant bekende den laetsten pennink 

met des eersten dages ende wel aan hem voldaen ende betaelt te zijn. Oversulx comparant wegens de voor 

gementioneerde kooppenningen ten volle dese quiteren. Hij ende de sijnen daer onterven ende den heer 

koper ende sijnen daer wederom anerven met belofte om desen erfkoop te sullen staen waeren en wagten 

ende dem heer koper voor alle evictie, naemaninge ende arfspraek te indemperen en schadeloos te houden 

onder verband van de selfe persoon en goederen ende opgeright renunciatie van alle exceptien regtens 

desen eenigsints contrarierende. Daer dit aldus passeerde van vermelte richter als keurnoten aen ende over 



Antonie van Lochem ende Pieter Keimeule. In kennisse der waerheid ik richter desen eygenhandig ende 

getekent ende gezegelt hebbe ende heeft .... desen voor comparant ende op desselfs versoeck mede 

geteekent ende gesegelt. 

Actum Goor den 2 augustus 1734. 


