
1743-1746  Transporten, testamenten en hypotheken 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende cernooten de welke waeren Hendrick Snel en Harmen Aelink gecompareert ende 

erschenen sijn Egbert Meerman en Engeltjen Eykels desselfs huysvrouwe en Tonis Markvoort en 

desselfs huysvrouwe Aeltien Eykels, sij comparantinne met haere eheman als haere wettige mombaeren 

geadsisteert en Jenneken Eykels geadsisteert met Coenraat ter Swaeke als haeren verkoren en wettigen 

mombaer te saemen swaegeren en susteren ende verklaerde sij comparanten verkoft te hebben aen de 

Hoogh Wel Geboren Heere Ludolf Baron van Muylert Majoor onder een regiement infanterie ten 

dienste van de heeren Staeten van Hollant Heere toe Keppels ende aen desselfs Hoogh Wel Geboren 

Mevrouwe Judith Agnes Baronesse Mulert Vrouw toe Keppels eheluiden een stucke hooylant 

genaemt de Bosmaete groot ongeveer ses daghwerk in sijn bekende lymiten en bepaelinge gelegen aen de 

eene sijde langes Wannink sijn lant en aen de andere sijde langes Grades Gorkink en Aelbert Stegeman 

haer landerien gelegen soo het selve van wijlen Wessel Jaelink is aengekoft geworden ende sulx voor een 

somma van vijftien hondert gulden, segge f 1500 car guldens vrij gelt en onbeswaert; bekennende sij 

verkoperen dat haer de eersten met den laesten cooppennink ontfangen te hebben en te dancke voldaen te 

sijn en daer van staende sij comparanten voornoemt de Heer en Mevrouw aenkoperen ten allen tijden 

waghten ende waeren voor alle evictie ende opspraeke; doende dienvolgens hiermede cessie, transport 

ende overdraght, renuncierende sij comparanten voor alle exceptie van ongetelden gelde. Des ten waeren 

oirconde dese nevens de comparanten en comparantinnen gesegelt ende eygenhandig gesubscribeert ende 

heeft Coenraat ter Swaek dese meede voor Jenneken Eykels als haeren verkorene monbaer deese mede 

gesegelt en getekent. Ende daer dit aldus passeerde waeren nevens mij verwalter richter hier aen en over 

als ceurnoten als hierboven genoemt. 

Actum op den huyse Keppels den 4 january 1743. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens hooger overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere kragt deses 

dat voor mij ende ceurnoten de welke waeren Arent Lentfert en Abram Coedijck gecompareert ende 

erschenen sij Willemina Helmigh, wed. van de scholte Jabbinga tot Marculo, geadsisteert met Hendrik 

Snell als haeren verkorene en toegelaetenen mombaer ende bekenden sij comparante voornoemt als 

boedelhouderse van wijlen haer mans naelaetenschap gefineert ende opgenomen te hebben van Jan van 

Steenbergen van Deventer een capitaele somma van hondert guldens, segge f 100 car guldens, ad 20 

stuiver het stuk welke penningen sullen worde geamplojeert tot betaelinge van haere heeren middelen, te 

verrenten tegens vier ten hondert waervan het eerste jaer interesse sal verschenen wesen op den 13 january 

1744 ende sulks van jaer tot jaer tot de effective aflosse en weeromgevinge toe, die ten wedersijden sal 

vrij staen een half jaer voor den verschijnsdagh te denuntieren ende op te seggen; voor welk capitael ende 

te verlopene interessen comparante voornoemt verbint haer persoons en goederen ende in specie een 

stucke bouwlant ruym twee scheepel lands gesaey gelegen in den Markeler Esch tussen de landerien 

van Andries Dockhoorn en van Gerrit Kosters sijn lant gelegen, sijnde vrij ende allodiael, om sig daer aen 

ten allen tijden soo wegens capitael als interesse kost en schadeloos te konnen en mogen verhaelen; 

renuncierende comparante van alle exceptie deses eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie 

van ongetelden gelde. Ende daer dit aldus passeerde waeren nevens mij richter hier aen en over als 

ceurnoten als hier boven gemelt; des ten maeren oirconde hebbe ick richter dese nevens de comparante 

ende desselfs momboir dese gesegelt ende eygenhandig gesubscribeert. 

Actum Scherpenseel den 11 january 1743. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten hier nae benoemt gecompareert ende erscheenen sijn Derck Smit ende 

desselfs huysvrouwe Hendrikjen Smits eheluiden, sij met haeren man als haeren wettigen mombaer 

geadsisteert woonende tot Marculo. Ende bekende sij comparanten voornoemt verkoft te hebben aen 

Hendrick Bussink ende aen desselfs erfgenamen een stucke bouwlant gelegen in den Velt camp onder 

de boerschap Marculo met de eene sijde aen het velt en met de andere sijde oostwaarts aen Roesink sijn 



lant en aen de westsijde aen Kistemaker sijn lant in sijn bekende lymiten en bepaelinge gelegen, soo als 

het selve door den verkoper Derk Smits is bebouwt ende sulks voor een somma van vierhondert en 

twintigh gulden, segge f 420 car gulden, den gulden van 20 stuiver het stuk, bekennende de verkoperen 

voornoemt dat haer den eersten met den laesten cooppenninck dieswegen ten vollen is voldaen en betaelt; 

bedanckende voor goede betalinge en doen dienvolgens hier mede aen de koperen voornoemt cessie, 

tranport en overdragt met belofte om desen verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren 

voor alle evictie op ende aenspraekke; renuncierende comparanten verkoperen voornoemt van exceptien 

desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde ende daer dit aldus 

passeerde waeren mij verwalter richter voornoemt hier aen ende over als ceurnooten proc. Christoffer 

Hulsken en Arent van Heek. Des ten waeren oirconde hebbe ick verwalter richter dese nevens de 

comparanten gesegelt ende eygenhandig ondertekent. 

Actum Goor den 2 february 1743. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten hier nae benoemt gecompareert ende erscheenen sijn Teunis Roesink ende 

desselfs huysvrouwe Berendine ten Braeke, sij met haeren eheman als haeren wettigen momboir 

geadsisteert. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben aen Lucas Aeftink ende 

desselfs huysvrouwe Dine Evertink ende desselfs erfgenaemen wonende in Elsen, haere 

eygendoemelijke twee stucke bouwlant in Elsen, ter eener sijden aen den Braembelt en ten anderen 

sijden naast Roesink sijn lant gelegen; bekennende sij comparanten voornoemt van den eersten met den 

laesten cooppennink dieswegen voldaen en betaelt te sijn, doende dienvolgens aen voorschreven 

aenkoperen hiermede cessie, transport ende overdraght met belofte om desen verkoop ten allen tijden te 

sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie ende opspraeke; renuncierende sij comparanten 

voornoemt van alle exceptien deselve eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van 

ongetelden gelde ende daer dit aldus passeerde waeren nevens mij verwalter richter voornoemt hier aen 

ende over als ceurnoten procurator Christoffer Hulsken en Arent van Heeck. Des ten waeren oirconde 

hebbe ick verwalter richter dese en voor de comparanten op derselver speciael versoek, vermids des 

schrijvens onervaeren sijn nog seegel gebruykende, heeft proc. Christoffer Hulsken voor de transportanten 

dese nevens mij verwalter richter gesegelt en getekent. 

Actum Goor den 10 february 1743. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten Berent Senkeldam en Berent Brugginck erschenen sij Jan Groot Brugginck 

wel siekelijk te bedde liggende dog van verstandt en memorie gesont en deselve wel machtigh heeft 

verklaert sijnen neeve Harmen Brugginck om goede reden te stellen tot sijnen erfgenaem in sijne nae te 

latene goederen, mits dat dieselve een eerlijke en gebeurlijke begraevinge sal besorgen ende voor legaten 

aen sijne andere vrinden uitkeeren als volght; eerstelijk aen sijn neve Rotger Bruggink tot Amsterdam 

wonende ses car gulden, aen sijne neeve Jan Hendrik Brugginck tot Almelo ses car gulden, mede 

aen sijn neeve Jannes Brugginck tot Almelo ses car. guldens ende aen de vijff kinderen van sijn 

wijlen broeder in dit carspels wonende een yder ses car gulden. Waermede hij Jan Bruggink testator sijn 

uitterste wille waertoe hij door eygen vrije wille gekomen is ende dese verklaeringe invoegen 

voorschreven met goet verstand gedaen heeft; ende heeft dieselve hem van woort tot woort voorgelesen, 

sijnde daer bij is gebleven en gepersisteert ende sijn siel aen Gode bevolen hebbende, heeft testator dese 

neevens mij verwalter richter eygenhandig onderteekent ende is dese door mij verwalter richter neffens 

door testator gesegeldt. 

Actum op Brugginck den 9 april 1743. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten hier nae benoemt gecompareert ende erscheenen sijn Jan Brinkers en de 

desselfs huysvrouwe Berentjen Landewer woonaghtigh in Stockum, sij comparantinne met haeren 

eheman als haeren wettigen vooght en momboir geadsisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten 



voornoemt gefineert ende opgenomen te hebben van vrouw Willemina Bloemendaal weduwe van wijlen 

Garrit van den Sluys op het Westerflier wonende, een capitaele somma van drie hondert en 

vijfentwintig gulden, segge f 325 caroli gulden ad 20 stuiver, het te verrenten tegens vier procent jaerlijks 

waervan het eerste jaer interesse sal verschenen wesen op aanstaende mey 1744 en sulks vervolgens van 

jaar tot jaar tot de effective aflosse en weeromgevinge toe, die ten wedersijden sal vrij staen een half jaer 

voor den verschijnsdag te denuntieren ende op te seggen. Voor welk capitael en te verlopene interessen 

comparanten voornoemt verbinden haere persoonen ende goederen ende in specie haer eygendoemelijke 

toebehorende caterstede het Landevers genaemt kennelijk in de boerschap Stockum gerigts 

Kedingen, ter eener sijden naest Scheutink sijn plaetsjen en ter anderen sijden naest het Kreyenvelt 

gelegen, ten einde de vrouw renthefferse ten allen tijden in cas van onverhoopte misbetaelinge en sig daer 

aen cost en schaadeloos sal kunnen en mogen verhaelen; renuncierende comparanten voornoemt van alle 

exceptien desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Ende daer 

dit aldus gerichtelijk passeerde waeren nevens mij verwalter richter voorschreven hier aen ende over als 

ceurnoten Arent van Heeck en Garrit Nijlant. Des ten waeren oirconde hebbe ick verwalter richter dese 

gesegelt en getekent ende door comparanten met haar mark, vermids des schrijvens onervaeren sijnde, 

getrocken en voor deselve vermids geen seegel gebruykende op derselver versoek door Arent van Heek 

mede getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 13 may 1743. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten Hendericus Costers en Henderik Hopman erschenen is Jenneken Olthoff 

weduwe wijlen Wolter Oldenhoff geadsisteert met de rentmr. Jan Hendrick Gorkink als haeren 

verkorenen en toegelaetenen momboir, sij comparante wel siek en beddelegerig dogh haer memorie ende 

verstandt seer wel maghtigh ende voorgedraegen hebbende dat niet gaerne van dese werelt wilde scheyde 

sonder over haere nae te laetene tijdelijke goederen testament gemaekt te hebben. Soo is dat alvoorens 

haere siele aen Godt ende haer lighaem ter eerlijker begraeffenisse bevoolen te hebben, om goede redenen 

haer testatrice daer toe beweegende haer dogter Berentjen getrouwt aen Harmen Schepers waer bij op 

en Oldenhoff nu woond, erffgenaem maakt van alle haere nae te laetene goederen geene uitgesondert, als 

de legitime portie waerinne tot haere erffgenaeme stelt haere overige kinderen als Jan Warmelo, Gerrit 

tot Enghuysen wonende, Hendrik Boomman en aen Aeltjen de Waldacke onder Lochum woonende 

in hoofde ende testatricien kinds kinderen als Wolter Lookman, Hendrick en Jenneken bij representatie 

in Stammen, wijders verklaerende nae dat haer testatrice voorschr. haer testament ende maekinge van 

woord tot woord was voorgelesen, daer bij te verblijven ende daertoe vrijwillig ende ongedwongen 

getreden te sijn. Des ten oirconde hebbe ick verwalter richter nevens de rentmr. Jan Hendrick Gorkinck op 

versoek van testatrice als haeren verkorenen momboir dese getekent ende gesegelt, vermids de 

comparante des schrijvens onervaeren is ende geen seegel gebruykende. 

Actum Marculo den 23 junius 1743. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Arent Lentfert en Hendrick Unks gecompareert ende 

erschenen sijn de heer Jan de Reyger JUD (doctor in de rechten) tot Delden wonende en volgens 

vertoonde procuratien den eersten juny deses jaers en de tweede van den 21 juny 1743 alhier gesien, 

gelesen en van waerden erkent, als volmagtiger van de Luitenant Hinderick van Someren en van Juffr. 

Johanna Maria van Someren op sijn Eedele gepasseert en burgermeester Jan Willem Spraekel en 

desselfs huysvrouwe Anna Christina Putmans tutore marito. Ende bekenden sij comparanten 

voornoemt verkoft te hebben aen Henderick Cuipers ende desselfs huysvrouwe Jenneken Clossers 

ende erfgenaemen het halve plaatsjen Wilbers genaemt waer onder eenige stucken tienbaer sijn gelegen 

in Harcke gerigts Kedingen ende sulks voor een somma van duysent en vijftigh gulden, segge 1050 caroli 

gulden ad 20 stuiver het stuk; bekennende comparanten voornoemt dat haar den eersten met den laasten 

cooppennink dieswegen ten vollen is voldaen en betaalt; doende dienvolgens hier mede cessie, transport 

en overdraght met belofte om deselve erfkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren en voor 



alle evictie ende opspraeke; renuncierende comparanten voornoemt van alle exceptien eenigsints 

contrarierende ende in specie van de exceptien van ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ten fine om 

te strecken nae behoren hebbe ick verwalter richter voornoemt namens de comparanten deese gesegelt en 

eygenhandigh gesubscribeert. 

Actum Goor den 23 julius 1743. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten nae benoemt gecompareert en erschenen sijn Lucas ten Sende en desselfs 

huysvrouwe Willemina Swoferink tutore marito. En bekenden sij comparantinne wegens ontfangen en 

opgenomene penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Jan Dikkers scholtus tot Rijssen en 

derselver huysvrouw en erfgenaemen een capitaele somma van negentig caroli guldens van twintigh 

stuivers stuk; belovende sijn comparantin voorschreven somme jaerlyx en alle jaeren te verrenten tegens 

vijff percento sijnde dus jaerlijks ad vier gulde tien stuiver en soo voorts van jaer tot jaer tot de effective 

aflosse en wederom gaeve toe het welke de rentgeveren sal vrij staen met tien, vijftien, twintig of meer 

guldens te moogen afleggen, voor welke capitale somma en die daar op te verscheenen interesse sij 

comparantin verbindende ende stellen tot een hypotheecq en onderpand een camp lant geleegen op de 

Borkelt onder den Lekenbargh groot ongeveer vier scheepel gesaey om sig in cas van onverhoopte 

misbetalinge daer aen kost en schadeloos te kunnen en mogen verhaalen sodane somme en interesse als 

boven gemelt ende is mede gecompareert Derkjen ten Sende in desen geadsisteert met Coenraet ter 

Swaek als haeren versoghten en toegelaetenen momboir en heeft in val de renthefferen haere somma van 

verstrekte penningen uyt het eerste versette lant van hen Lucas ten Sende niet kunnen bekomen en in 

sulken onverhoopten geval verbint sij mede ten profijte van den renthefferen een seker stucke lant groot 

drie schepel gesaey gelegen in den Esch het Blick genaemt tussen Wolter Blik en Lunks Kissberg 

kennelijk gelegen om sig daer aen mede te kunnen en verhaelen; renuncierende sij comparante van alle 

exceptien deese eenigsints contrarierende, mitsgaeders van de exceptie van ongetelden gelde in specie van 

het S.C. Vellianu sigh houdende van de effecten van dien genoegsaam onderrigt. Daer dit aldus passeerde 

waeren nevens mij verwalter rigter hier aen en over als ceurnoten Gerrit Boesinck en Jan Berkenbos. In 

waerheyts oirconde en om te strekken nae behooren hebbe ick verwalter rigter opgemeld dese nevens 

Lucas ten Sende en heeft Coenraad ter Swaak, dewelke dese uyt speciaal versoek voor de vrouw van 

Lucas ten Sende, vermids dess schrijvens onervaeren als mede voor Derkjen ten Sende, vermits deselve 

om haere blintheyts des schrijvens onervaeren en ook geen zeegel zijn gebruykende, dese mede nevens 

mij getekent en gezegelt. 

Actum in Elsen den 16 augustus een duysent sevenhondert en drie en veertigh. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten nae benoemt gecompareert en erschenen sijn Hendrik Cuipers ende desselfs 

huysvrouwe Jenneken Clossers met haeren man als haeren wettigen momboir geassisteert sijnde. Ende 

bekenden sij comparanten voornoemt verkoft aen Jan Poel ende desselfs huysvrouwe ende erffgenaemen 

in Harcke wonende, een stucke bouwlant groot ses schepel gesaey van Wilbers lant sijnde tiendvrij ende 

sulks voor een somma van tweehondert en seven en seventigh gulden, segge 277 caroli gulden ad 20 

stuiver het stuk; belovende verkoperen voornoemt dat haer den cooppennink dieswegen te dancke is 

voldaen; doende dienvolgens hier mede cessie, transport en overdraght met belofte om desen verkoop ten 

allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; renuncierende 

comparanten voornoemt van alle exceptien die eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie 

van ongetelden gelde. En daer dit aldus passeerde waeren nevens mij verwalter richter opgemelt hier aen 

ende over als ceurnooten proc. Christoffel Hulsken en Jan Stoelhorst. Des ten waeren oirconde hebbe ick 

verwalter richter dese en voor de comparanten op derselver speciaal versoek proc. Christoffel Hulsken, 

vermids des schrijvens onervaeren sijn nog seegel sijn gebruykende, dese nevens mij verwalter richter 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 18 augustus 1743. 

 



Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten nae benoemt gecompareert en erschenen sijn Hendrik Cuipers ende desselfs 

huysvrouwe Jenneken Clossers, sij met haeren man als haeren wettigen momboir geadsisteert sijnde. 

Ende bekenden sij comparanten voornoemt gefineert ende opgenomen te hebben van Hendrick Uncks 

van Marculo ende desselfs huysvrouwe ende erffgenaemen een somme van vierhondert gulden, segge f 

400 caroli gulden ad 20 stuivers het stuk, te verrenten tegens drie en halve gulden jaerlijks waervan het 

eerste jaer interesse sal verschenen weesen op den eersten julius 1744 ende soo vervolgens van jaer tot 

jaer tot de effective aflosse en weerom gevinge toe; die ten wedersijden sal vrij staen een half jaer voor 

den verschijnsdag te denuntieren ende op te seggen; voor welk capitael ende te verlopenen interessen 

comparanten voornoemt verbinden haere personen ende goederen in specie haer eygendoemelijke halve 

plaetsje off erve het Wilbers genaemt gelegen in Harcke, soo als comparanten hetselve van de heeren dr 

Reyger van Delden ende burg. Jan Willem Sprakel is verkoft en dieselve daervan aen comparanten op den 

2 julius deses jaers overdragt is gedaen, uytgesondert een stucke bouwlant groot ses scheepel gesaey soo 

comparanten bevorens aen Jan Poel en desselfs huysvrouwe ende erffgenaemen in Harcke wonende 

verkoft hadden. Renuncierende comparanten voornoemt van alle exceptien desen eenigsints 

contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Ende daer dit aldus gerichtelijk 

passeerde waeren nevens mij verwalter richter voorschreven hier aen ende over als ceurnooten proc. 

Christoffer Hulsken en Jan Stoelhorst. Des ten waeren oirconde hebbe ick verwalter richter dese en voor 

de comparanten Harmen Poel op desselfs speciael versoek, vermits des schrijvens onervaeren sijn geen 

seegel sijn gebruykende, dese gesegelt en getekent. 

Actum Goor den 18 augustus 1743. 

(Aan de zijkant staat geschreven dat de lening in 1746 is afgelost). 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Evert Weerninck en Arent Lentfert gecompareert en 

erschenen sijn Hendrick Leusman en desselfs huysvrouwe Jenneken Wilsink, sij comparantinne met 

haeren eheman als haeren wettigen momboir geadsisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten 

voornoemt verkoft te hebben aen Gerrit Krabbenbos ende desselfs huysvrouwe Anne Kistemaker haer 

eygendoemelijke hooylant het Slagh genaemt groot ongveer vier daghwerk, gelegen ter eener sijden 

langs Meenderinks slag en ten anderen seyden langs het Pastorien slagh met den suyt ende komende aen 

het soogenaemde Bolink slag en ten noordsijden aen de gemene gront in sijn bekende limiten en 

bepaelinge onder Markel gerigts Kedingen gelegen, sijnde vrij ende onbeswaert uytgesondert de heeren 

lasten ende sulks voor een captaele somma van aghthondert en vijff gulden, segge 805 caroli gulden ad 

20 st het stuk. Bekennende de verkoperen voornoemt dat haer den eersten met den laesten cooppenninck 

dieswegen ten vollen is voldaen, bedanckende voor goede betaelinge en beloven de verkoperen voornoemt 

de koperen ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; 

renuncierende comparanten voornoemt van alle exceptien desen eenigsints contrarierende ende in specie 

van de exceptie van ongetelde gelde. Des ten waeren oirconde ten fine om te strecken nae behoren, is dese 

door mij verwalter richter nevens door den comparant en voor de comparantinne op desselfs speciael 

versoek, vermits des schrijvens onervaeren is nog seegel is gebruykende, heeft mr Evert Weernink dese 

voor de comparantinne nevens mij verwalter richter getekent en gesegelt. 

Actum Scherpenseel den 20 augustus 1743. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens hooger overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere kragt deses 

dat voor mij ende ceurnoten de welke waeren procurator Hendrik Jan Boss en Gerhard Hulsken, 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Claas Wenninck en derselver huysvrouw Maria 

Wenninck tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben aen Hendrick 

Ebbekinck ende desselfs huysvrouwe Jenneken Bartels en erffgenaemen haer eygendoemelijke stuk 

bouwlant groot omtrent ses schepel gezaay geleegen in den Harriker Esch genaamt den Meenges 

kamp geleegen met den eenen endt aen Wijmerinks camp en met den anderen ende aen Daelwijks land 

met sijn lusten en lasten, oude en nieuwe recht ende gerechtigheden wat naeme daervan gemaekt en 



opgericht, laetende den verkoper mede vrij de wegh nae dit verkofte land om of te vaeren of te drijven 

tendens aen sijn eygendoemelijke stuk lant so tegenswoordigh gebouwt word van Gerrit Krijsmans 

tendens an het velt op te vaeren. Edogh de schaede soo veel te keeren als het mogelijck is ende sulx voor 

een somma van tweehondert negen en vijftigh car guldens van twintig stuyvers het stuk. Bekennende 

comparanten voornoemt dat haer den eersten met den laesten cooppenninck dieswegen te dancke en ten 

vollen is voldaen en betaald. Doende dienvolgens hiermede cessie, transport en overdragt met belofte om 

deese verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten en waeren voor alle evictie op en aenspraeke; 

renuncierende comparanten voornoemt van alle exceptien desen eenigsints contrarierende en in specie van 

de exceptie van ongetelde gelde. Des ten waren oirconde hebbe ick rigter voornoemt dese nevens den 

comparant getekent en gezegelt en voor de comparantinne, vermits des schrijvens onervaeren is nog 

zeegel gebruykende op speciaal versoek heeft Gerhard Hulsken deese mede voor de comparantinne 

getekent en gezegelt. 

Actum Scherpenzeel den 11 september 1743. 

 

Actum Goor den 15 sept. 1743 is erschenen Claas Wenninck en heeft voorgedragen dat de penningen ad 

800 caroli guldens den 11 augustus 1739 van de doctor Reeminck en desselfs susters genegotieert volgens 

sijn eygen hant onder die versettinge gequiteert en gerestitueert te sijn aen sijn ed. en heeft hij Wenninck 

mede vertoont een volmagt door de heere secretaris Borgelinck namens de Heeren van Deventer 

gepasseert van den 21 augustus 1743 waerbij dr Reeminck bekent van die penningen voldaen te sijn. 

 

Prothocollandune den 21 september. Assess oud burg. Wolter Knape en Klaas Belderinck. 

Erschenen in desen wel ed gerighte procurator Bernardus Pothoff in qualiteyt als gesubstitueerde 

volmagtiger van Jan Wanninck (uit Gelselaar) wonende tot Amsterdam en versogte, vermits comparants 

principaal wegens sijn capitael ad twee honderd guldens met twee jaren interesse volgens acte van 

hypothecatie van den 16 january 1737 sig voldaen ende betaald houd om geen proces van preferentie, 

dewijl de kooppenningen soo van niet konden reiken te voeren dat de voorschr. acte van verband moge 

worden gerojeert en in het prothocol uytgedaen. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten hier nae benoemt gecompareert en erschenen is dr. Joan Jalink in qualiteyt als 

volmagtiger van Peeter en Jan van Delden, mitsgaders procurator Bernardus Pothoff als gesubstitueerde 

volmagtiger van Jan Wannink tot Amsterdam en deden sij comparanten namens hunne principaelen van 

het huys en hoff de wed. Rack tot Marculo gehoord hebbende en de op den 9 may dese jaars gerigtelijck 

verkoft teste protocollo met alle desselfs ap- en dependenien, oude en nieuwe geregtigheid, lusten en 

lasten, soo van uytgange als andersints, vermits aan haar comparanten in hunne qualiteyten van de cooper 

Jan Harmen Heylersigh de volle cooppenningen ad drie honderdt en ses car gulden waeren voldaen en 

waervan de cooper mits desen voor goede betaelinge zijn bedankende in de beste, bundigste en 

bestendigste forma reghtens cessie en opdraght van geseyde huys en hoff tot Marculo geleegen aan de 

wed. Rack hebbende toebehoord, mits de losse nae landrechte word voorbehouden aan de geregtigden; 

belovende dese coop te sullen staan wagten en waeren als landrechtens. Daer dit aldus passeerde waeren 

met mij verwalter richter voorschr. aen en over als ceurnooten burg. Wolter Knape en Klaas Belderink. 

S.A.L. in waerheyds oirconde hebbe ick verwalter richter voornoemt dese getekent en gesegelt, gelijk dese 

mede door de comparant en in haare respective qualiteiten getekent en gesegelt is. 

Actum Goor den 21 september 1700 drie en veertigh. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Jan Heckhuys en Jan Wenninck erschenen is Jan 

Tessemaker wonende in de Kleine Hofte, wel beddelerigh maer sijn verstand en memorie wel en 

volkomen maghtigh ende heeft verklaardt niet gaerne van hier te scheyden sonder over sijne 

naelaetenschap testament gemaekt te hebben; soo is het dat sijn siele aen Godt bevolen te hebben en sijn 

lighaam ter eerlijker begraeffenisse, hij comparant als drie kinderen hebbende van sijn eerste vrouwe 



Leene Leusten alle groot en elders wonende, als Anne getrouwt tot Oldensael, Eule getrouwt te Goor 

en Harmen dienende voor hovenier in Hollant ende bij sijn tegenwoordige vrouwe Janna dochter 

Reintje en een soon Berent genaemt die nog niet goet voor sijn kost wesende ende nae mijn doode mijne 

vrouwe met den selven als weduwe overbleeff; derhalve soo stelle yeder van mijne voorkinderen uit mijne 

nae te laetene effecten tot erfgenaem in eene somma yeder van 50 guldens, welcke Aelle en Anne bereids 

ontfangen hebben en Harmen mog ontfangen sal en gevende dan nog mits desen aen yeder van hun crien 

een pont groot daer en boven ende in mijne overige effecten mijn soon Berent voornoemt tot erfgenaem 

ende mijne vrouwe tot tughtenaer in mijns en haers kints effecten als gemelt ende sulks alles om goede 

consideratien en reeden als vooren, dogh hij Berent sonder kinderen naelaetende komende te sterven, sal 

sijn portie op sijn halve susters en broers off haere kinderen vervallen ende devolveren en indien 

onvermoedelijk eenige van de voorkinderen off meer sig hier tegens mogten kanten en oppouseeren indien 

val maecke alleen aen sodaanige off sodaenigen de legitime portie ende heeft testator nae dat hem dese 

maekinge van woord tot woord duydelijk was voorgelesen, daer bij verbleven en verklaart vrijwilligh en 

met goet beraad daer toe gekomen te sijn begerende dat dit, hetsij als een testament codicil ofte andere 

maekinge nae sijn doot kraght moge hebben ende naegekomen worden. Des ten oirconde hebbe ick 

verwalter richter dese nevens testator ondertekend en van gerigtsweegen en ook weegens den testator 

gesegelt. 

Actum in Harcke den 27 september 1743. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten hier nae benoemt gecompareert en erschenen sijn Lucas ten Zende uyt 

Elssen ende desselfs huysvrouwe Willemina Swoferinck, sij comparantinne met haeren eheman als 

haeren wettigen mombaer geadsisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te 

hebben aen Jan Brukink ende desselfs huysvrouw Janna Veltmans en erffgenaemen een mudde 

bouwlant waerop den cooper getimmert heeft soo als den cooper Jan Breukink in gebruyk heeft gehadt, 

gelegen onder den Lekenbarg op den Borkelt gerigts Kedingen ende sulks voor een somma van 

driehondert gulden, segge 300 caroli gulden ad 20 st het stuk; bekennende sij comparanten verkoperen 

voornoemt dat haer den eersten met den laesten cooppennink te dancke is voldaen, doende diensvolgens 

hiermede cessie, transport ende overdragt met belofte om desen verkoop ten allen tijden te sullen staen 

waghten ende waeren voor alle evictie aen ende opspraeke; renuncierende comparanten voornoemt van 

alle exceptien dese eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Ende 

daer dit aldus gerigtelijk passeerde waeren nevens mij verwalter richter hier aen ende over als ceurnoten 

Derck Harmen van Assen en Coenraat ter Swaek. Des ten waeren oirconde ten fine om te strecken nae 

behoren, is dese door mij verwalter richter nevens door den comparant en voor de comparantinne op 

desselfs speciael versoek, vermids des schrijvens onervaeren is nog segel is gebruykende, heeft Coenraat 

ter Swaek dese getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 25 october 1743. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten hier nae benoemt gecompareert en erschenen sijn Jan Brukink en desselfs 

huysvrouwe Janna Veltmans. Ende bekenden sij comparanten wegens ontfangen en opgenomen 

penningen opregt en deugdelijk schuldigh te wesen aen Harmen Nijenmeyer en derselver huysvrouw 

Anna eene somma van 200 gulden, segge tweehondert car guldens ad twintig st het stuk; belovende sij 

comparanten voorschreven somma jaerliks en alle jaeren te verrenten tegens vier percento van yeder 

hondert, waervan het eerste jaer rente sal verschenen wesen als huiden over een jaer en soo voort van jaer 

tot jaer tot de effective aflosse en wederom gaeve toe, waervan de opsaege ten wederseyden een halff jaer 

voor den verschijnsdag sal moeten geschieden; voor welke capitaele somma en die daerop te verschijnen 

interesse sij comparanten verbinden haere personen en goederen en in specie tot een reel hypotheecq en 

onderpant stellen een mudde bouwlant onder de marque Elsen geleegen en bij de rentgeveren selfs 

gebruykt met het huysjen daerop staende en van Lucas ten Sende voormaals aengekoft; renuncierende sij 

comparanten van alle exceptien in specie van de exceptie van ongetelden gelde, mitsgaders het senatus 



consultum vellejaum sij comparantinne haar van de uytwerkinge van dien genoegsaem wesende 

onderright. Daar dit aldus passeerde waeren nevens mij verwalter richter hier aen en over als keurnoten 

Derck Harmen van Assen en Coenraat ter Swaak. Des ten waeren oirconde hebbe ik verwalter richter dese 

en voor de comparanten, vermits des schrijvens onervaeren sijn gebruyckende, op desselfs speciaal 

versoek heeft Coenraat ter Swaek dese nevens mij verwalter richter voor de comparanten getekent en 

gesegelt. 

Actum Goor den 25 october 1743. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Coenraet ter Swaek en Jan Engbertsen personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Gozewijn Broese ende desselfs huysvrouwe Berendina Hesselink 

tutore marito. Ende bekenden sij comparanten wegens opgenomene penningen opregt en deugdelijk 

schuldig te wesen aen de ed. Gerrit Hendrik Hesselink schultus tot Wierden en Berend Wolters capiteyn, 

in qualiteyt als mombaren over het onmondige kint van wijlen Harmen Hansen Brouwer en Helena 

Hesselink naegelaten met namen Jan Brouwer, eene geregts somma van sevenhondert caroli guldens, 

welke penningen sij comparanten belooven jaarlijks ende alle jaaren tot de volkomen wederom betalinge 

toe, te verinteressen met twee percento en tien stuyver van het hondert en soo eene jaer intresse niet uyt 

het ander kwamen te houden, belooven als dan drie van het hondert te sullen geven; voor welk 

bovengenoemde capitaal met die daarop te verlopene interesse, comparanten bij desen gerigtelick komen 

te verhypothiseren ende veronderpanden haar eygendoemelijke toebehorende halve erve ende goedt 

Ribbers genaamt in de boerschap Elsen gerigts Kedingen gelegen; onderscheyden met de mombaren 

voornoemt om in cas van misbetalinge soo van capitael als die daarop te verloopene interesse, 

renthefferen haar daer aen ten allen tijden kost en schaadeloos sullen kunnen en mogen verhalen; voorts is 

geconditioneert bij aldien renthefferen off rentgeveren bovengenoemnde capitael niet langer sullen 

gelieven te laeten staen off houden het malkanderen als dan een half jaar voor den verschijnsdag behoorlik 

sullen hebben te denuntieren ende op te seggen, renuncierende vervolgens van alle exceptien en 

privelegien van regte desen eenigsints contrarierende; vervolgens is nog tusschen contrahenten 

geconditioneert dat den rentgever op bovengenoemde capitael telkens sal mogen en kunnen betaelen de 

somma van vijftigh gulden off meerder, het welke hem voor goede betaelinge sal verstrekken en op den 

versegelingen sal worden goedgedaen en afgeschreven. En sal het eerste jaar rente hier van verschenen 

wesen op Martini des jaars 1744 en soo vervolgens. In waerheyds kennisse hebbe ick verwalter rigter 

voornoemt deses neffens comparanten getekent en gesegelt. 

Actum Wierden de 1 november 1743. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens hooger overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere kragt deses 

dat voor mij ende ceurnoten Arent Lentfert en Harmen Kyvits gecompareert sij Jan Scholte in 't Hoff uit 

Stockum voor hem selfs ende als boedelhouder van sijn wijlen vrouwens nalatenschap en wettige vooght 

sijner kinderen ende heeft in naekominge van de resolutie van haer Edele Mogende Heeren Ordinaris 

Gedeputeerden deser provintie van dato den 12 xber 1743 tot securiteit voor die te doene betaelinge van 

sijne verschulde ende te verlopene Heeren pachten ende Heeren lasten voor de tijd van ses jaeren als een 

speciael onderpant en hypotheeq verbonden sijn eygendoemelijke hooylant van ruym een en een half 

dagwerk hooylant tussen Dijckmans en Wenninks maeten in Stockum gelegen om daer aen het een en 

ander in omnem eventum (in alle gevallen) cost en schadeloos verhaelt te konnen worden; onder 

renunciatie van alle tegenstrijdende exceptien. Des ten oirconde heeft den comparant dese nevens mij 

richter gesegelt en onderteekent. 

Actum Scherpenseel den 8 january 1744. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

kragt deses dat voor mij ende nabenoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Berent Beltman 

nevens desselfs huysvrouwe Aeltjen Beltmans, sij met haeren eheman als haeren wettigen momboir 

geadsisteert sijnde, woonaghtig in Stockum. Ende bekenden sij comparanten voornoemt gefineert ende 



opgenomen te hebben van de diaconye van Markel een capitaele somma van vijffhondert gulden, 

segge 500 caroli gulden ad 20 stuiver het stuk; belovende bovenstaende somma jaerlijks tot de effective 

aflosse en weeromgevinge toe, die ten wedersijden sal vrij staen een half jaer voor den verschijnsdag te 

denuntieren ende op te seggen; sullende de rentgeveren vij staen dit voornoemde capitael jaerlijks met 

hondert caroli gulden te mogen aflossen ter concurrenter somma te verrenten tegens drie caroli gulden ten 

hondert, waervan het eerste jaer interesse sal verschenen weesen op den 8 october 1744 ende soo 

vervolgens van jaer tot jaeren voor, welk capitael comparanten voornoemt mits desen gerechtelijk koomen 

te verhypothyseren en versetten haer eygendoemelijke huis en een camp lant daer het huis op staet 

groot ongeveer drie mudde gesaey en vervolgens alle haere, soo roerende als onroerende goederen, ten 

einde de diaconye van Markel in cas van onverhoopte misbetaelinge, soo weegens capitael als interesse, 

sigh daer aen ten allen tijden kost en schadeloos sal kunnen en moogen verhaelen. Ende daer dit aldus 

passeerde waeren nevens mij verwalter richter opgemelt hier aen ende over als ceurnoten J.H. Buvink (nb 

koster te Goor) en Jan ter Hofstede. Des ten waeren oirconde hebbe ik verwalter richter dese nevens den 

comparant gesegelt ende eygenhandigh gesubscribeert en voor de comparantinne, vermids des schrijvens 

onervaeren is nog segel is gebruykende, heeft J.H. Buvinck dese voor de comparantinne gesegelt en 

getekend. 

Actum Goor den 13 january 1744. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren J.H. Buvink en Jan ter Hofstede personelijk gecompareert 

ende erschenen sijn Egbert Hanses nevens desselfs huysvrouwe Geertruit Slagmans tutore marito. 

Ende bekende sij comparanten voornoemt gefineert ende opgenomen te hebben van de diaconye van 

Markel een capitaele somma van hondert gulden, segge 100 caroli gulden ad 20 stuiver het stuk, te 

verrenten tegens drie gulden ten hondert waervan het eerste jaer interesse sal verschenen weesen op 

Pinxterdagh sijnde den 24 mey des jaers 1744 ende soo vervolgens van jaer tot jaer tot de effective aflosse 

en weeromgaeve toe die ten wedersyeden sal vrij staen een half jaer voor den verschijnsdag te denuntieren 

ende op te seggen; sullende het aen de rentgeveren vrij staen voornoemde capitael met vijftig caroli 

gulden jaerlijks te konnen aflossen; voor welk capitael ende te verschijnene interesse comparanten 

voornoemt verbinden haere personen ende goederen ende in specie haer eygendoemelijke huis en hoff 

gelegen in Stockum om sig daer aen in cas van onverhoopte misbetaelinge, soo wegens capitael als 

interesse, ten allen tijden kost en schadeloos te kunnen en mogen verhaelen; renuncierende comparanten 

voornoemt van alle exceptien desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van 

ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde hebbe ik verwalter richter dese nevens de comparanten 

gesegelt ende eygenhandig gesubscribeert. 

Actum Goor den 13 january 1744. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Arent van Heek en Peter Keymeule gecompareert ende 

erschenen sijn Henderic Wennink ende desselfs huysvrouwe Meggeltjen Haer Geerts woonagtig in 

Stockum, sij met haere eheman als haeren wettigen momboir geadsisteert sijnde. Ende bekenden sij 

comparanten voornoemt gefineert ende opgenomen te hebben van Henderic Roelvinck ende desselfs 

erfgenaemen een capitaele somma van seshondert gulden, segge 600 caroli gulden ad 20 st het stuk, te 

verrenten tegens 2 gl en 12 st ten hondert, waervan het eerste jaer interesse sal verscheenen wesen als over 

een jaer ende soo vervolgens van jaer tot jaer tot de effective aflosse en weeromgaeve toe, die ten 

wedersijden sal vrij staen een half jaer voor den verschijnsdagh te denuncieren ende op te seggen; voor 

welke capitael ende te verschijnene interesse comparanten voornoemt verbinden haere personen ende 

goederen ende in specie haer eygendoemelijke stucken nae benoemde bouwlanden als een stuck 

bouwlant de Toenbree genaemt groot ongeveer vijf schepel gesaey, een stucke het Lange Stucke 

genaemt groot ongeveer twee mudde gesaey gelegen naest den kerkenweg, nog een stuck bouwlant 

den Langenbarg genaemt groot ongeveer ses schepel gesaey en eindelijk het Loostucke genaemt 

groot twee schepel gesaey, alles uit het erve Wennink in sijn kennelijke lymiten en bepalinge gelegen, 



ten einde sig de renthefferen daer aen ten allen tijden, soo wegens capitael als interessen, kost en 

schaedeloos sal kunnen en mogen verhaelen; renuncierende comparanten voornoemt van alle exceptien 

desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waeren 

oirconde hebbe ik verwalter richter dese nevens den comparant gesegelt en eygenhandig getekent en heeft 

de comparantinne, vermits des schrijvens onervaeren is, hieronder haer eygen merk getrocken en heeft op 

haer versoek Gerhard Hulsken dese voor de comparantinne mede gesegelt. 

Actum Goor den 15 january 1744. 

Eodem die erschenen de vrouw weduwe Sertorius geadsisteert met de Richter van Kedingen Assuerus 

Fockinck ende heeft voorgedragen dat Henderic Wennink dato aen haer eedele hadde weeromme 

gegeven een capitael groot sevenhondert en vijftig caroli gulden genegotieert geweest den 10 january 

1725 met de interesse van dien, waervoor mits desen dede quiteren en dienvolgens versoght dat die 

versettinge moghte worden geroyeert en te niet gedaen worden, soo als deselve geroyereert wort mits 

deesen. Gerhard Hulsken verw. richter. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Gerrit ten Poel en Jan Swierinck erschenen sij Grietjen 

Roesinck in Carspel Goor, geadsisteert met Gerrit ten Pooll als haeren verkorenen en toegelatenen 

momboir in desen, wel swak van lichaem ende haer verstant ende memorie seer wel maghtig, 

voordraegende hoe dat sij compt. ongeveer drie jaeren geleden aen Gerrit Teutelink in het dorp van 

Diepenheim getrouwt weesende ende bij houwelyx voorwaerden onder anderen overkomen en bedongen 

wesende dat tot haeren man op het erve Teutelink soude opkomen ende de cultuire ende bouwinge aen 

haer jonge lieden soude overgedaen worden aen sijden van haeren man het bedongene bij houwelyxe 

voorwaerden soude genoten worden. Dat niet alleen aen haer mans sijde dese overeenkomste niet sij 

naegekomen, maer dat nae haer trouwen op het goet Teutelinck; Arent Boermans aen Janna Teutelink op 

het goet Teutelinck mede opgetrouwt weesende sij comparante daerdoor also beswaert ende min geaghtet 

en genegligeert wordende soodaenig siekelijk valetudinair en op de hant sodaenig swak geworden dat 

wederom tot haer broer die van haer moeder de bouwinge overgegeven is op het erve Roesinck heeft 

moeten inkeren. Ende haer soo weer als haere opgebraghte eiste hebben laeten aftrecken en haer in 

sodaenen afgaenden staet bevindende dat aen haer herstellinge weinig gedagten heeft. Ende daerom niet 

gaerne uit dese werelt willende scheyden sonder van haere nae te laetene goederen in dese omstandigheit 

van saeken waerinne sij bevindt te disponeren; soo is het dat daertoe uit eygenen vrijen wille ende goeden 

beraede tredende, haere ziele aen Godt ende haer lighaem ter eerlijker begraeffenisse bevelende. Haer 

moeder Grietjen weduwe Roesinck in haer kiste, linnen en wullen ofte andersins in de legitime portie 

ende voor het overige tot haere universele erffgenamen nomineert en stelt haere broeders Gerrit en 

Wolter Roesinck in egale portien. Gevende en legaterende aen Jenneken Teutelinck weduwe Effinck 

onlangs verbrant mijn bedde ende verdere huisraet op het Teutelink nogh verbleven. Ende in cas van 

refutatie en niet aenneminge aen de armen van Diepenheim. Hebbende sij comparante nae dat haer dese 

makinge van woort tot woort was voorgelesen daer bij verbleven; ende versoght dat die selve sijn cragt 

moge erlangen, hetsij als een testament codicil ofte giftinge, sij warmerhant ofte ter saeke des doods. Des 

ten wharen oirconde dese soo door mij verw. richter de compt. als haeren momboir eygenhandigh 

geteekent. Ende van mij verw. richter so van gerigtswegen als weegen compt. en haer momboir gesegelt. 

Actum op het Roesinck den 23 january 1744.  (Nb Gerrit ten Poel tekent als Gerrit Olijdam). 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens hooger overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere kragt deses 

dat voor mij ende ceurnoten Arent Lentfert en Abram Coedijk personelijk gecompareert ende erschenen 

sijn Harmen Tijman (Struick) ende desselfs huisvrouwe Aeltjen Tijman bij Marculo wonende. Ende 

bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben aen Jan Struk (Aelberts Preuter) ende desselfs 

huysvrouwe Jenneken Teunissen Struik ende desselfs erfgenaemen op de Langestraete bij Holten 

woonende de Nije Maete genaemt en een hoekjen de Lempjes Maete genaemt, het geene dat Harmen 

Teunissen angestorven is van sijn salige vader Teunis Struk, bestaende in ruym ses daghwerken hooylant 

waervan ruym drie dagwercken sijn gelegen bij Marculo gerigts Kedingen en de andere drie 



daghwerken in het Holter gerichte sijn gelegen. Ende sulx voor een somma van seshondert gulden, 

segge f 600 car gulden ad 20 st het stuk. Bekennende sij comparanten voornoemt dat haer den eersten met 

den laesten kooppennink dieswegen te dancke is voldaen, doende derhalven van die eerste drie 

daghwerken hooylant hiermede cessie, transport ende overdragt met belofte om desen verkoop ten allen 

tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; renuncierende sij 

comparanten voornoemt van alle exceptien desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie 

van ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde hebbe ick verwalter richter opgemelt dese nevens de 

comparanten eygenhandig getekent en heeft Gerhard Hulsken dese voor de comparanten op desselfs 

speciael versoek mede nevens mij voor de comparanten, vermids geen segel sijn gebruykende, gesegelt. 

Actum Scherpenseel den 26 january 1744. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren meester Abel Ansloot en Antonie Ansloot personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Roeloff Huskes ende desselfs huysvrouwe Gerritjen Brinks tutore 

marito wonende op het Wevers. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben aen 

Teunisken Roelofs (Houboer) wed. van wijlen Gerhardus Gorkinck ende desselfs erfgenamen een 

seeker hoek gaerdenlant in den camp van Hendrik ten Bos gelegen, ter eener sijden naest Stratemans 

en Vennebeeck en ter andere sijden aen de gemene weg en met den eenen ende schietende naest Hendrik 

ten Bos sijn landerien kennelijk gelegen, sijnde groot ongeveer vier scheepel ende sulks voor een somma 

van vierhondert en ses caroli gulden ad 20 st het stuk; sijnde voorschr. lant vrij ende allodiael 

uitgesondert de heeren lasten; doende deshalven de verkoperen van de volle kooppenningen quiteren, 

bedancken voor goede betaelinge en doen hiermede aen de koperse en haer erfgenamen hiermede cessie, 

transport ende overdragt met belofte om desen verkogten ten allen tijden te sullen staen waghten ende 

waeren voor alle evictie op ende aensprake; renuncierende comparanten voornoemt van alle exceptien 

desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waeren 

oirconde ten fine om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter richter dese getekent en gesegelt ende 

comparanten, vermits des schrijvens onervaeren sijn nogh seegel sijn gebruykende, hebben sij hier onder 

haer eygenhandig merk getoogen en hebben mij verwalter richter in judicio versoght dese mede voor haer 

te segelen en heeft Arent van Heek dese mede als getuige dat comparanten dit merck selff getogen 

hebben, dese getekent. 

Actum Goor den 21 febr. 1744. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens hooger overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere kragt deses 

dat voor mij ende ceurnoten Willem Groten en Arent Lentfert personelijk gecompareert ende erschenen 

sijn de blinde Derkjen ten Sende in desen geadsisteert met Willem Groten als haeren en toegelatenen 

mombaer in desen. Ende bekende sij comparantinne voornoemt verkoft te hebben aen Jan Meyer in 

Elsen ende desselfs huysvrouwe Hendrine Meyers het halve weyde slagh of Aeftincks slagh genaemt 

gelegen ter eener sijde aen Megelinks slagh ende ter anderen sijde aen de wegh; ende sulks voor een 

somma van hondert en negentig gulden, segge 190 caroli gulden ad 20 st het stuk. Bekennende sij 

comparantinne geadsisteert als voren dat haer den eersten met den laesten cooppennink dieswegen te 

dancke is voldaen en betaelt, doende derhalven hiermede cessie, transport en overdragt met belofte om 

desen verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op en aensprake; 

renuncierende sij comparantinne geadsisteert als vooren van alle exceptien desen eenigsints contrarierende 

ende in specie van de exceptie van ongetelde gelde. Des ten waeren oirconde ten fine om te strecken nae 

behooren hebbe ik richter dese en voor de comparantinne, vermids haere ongeluckige blintheit en omdat 

des schrijvens onervaeren is nogh segel is gebruykende, heeft Willem Groten als desselfs verkoren 

mombaer op desselfs speciael versoek dese nevens mij richter voor de comparantinne gesegelt ende 

eygenhandigh getekent. 

Actum Scherpenseel den 23 meert 1744. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens hooger overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere kragt deses 



dat voor mij ende ceurnoten Willem Groten en Arent Lentfert personelijk gecompareert ende erschenen 

sijn Derkjen ten Sende in desen geadsisteert met Willem Groten als haeren en toegelatenen mombaer in 

desen. Ende bekende sij comparantinne voornoemt gefineert ende opgenomen te hebben van Jan Meyer 

in Elsen ende desselfs huysvrouwe Hendrine Meyer ende desselfs erffgenamen een capitale somma 

van hondert en twee en twintig gulden, segge 122 caroli gulden ad 20 st het stuk, te verrenten tegens 

vier gulden jaerlijks ten hondert waervan het eerste jaer interesse sal verschenen wesen als heden over een 

jaer ende soo vervolgens van jaer tot jaer tot de effective aflosse en weeromgevinge toe, die ten 

wedersijden sal vrij staen een half jaer voor den verschijnsdag te denuncieren ende op te seggen; voor 

welk capitael ende te verlopene interessen comparantinne geadsisteert als voren bij desen gerichtelijk 

komt te verhypotiseren ende te veronderpanden het halve slagh genaemt ende het sesde part van de 

caterstede Plasjan genaemt gelegen aen den dijck bij Plasjan het Aeftink slag genaemt, soo bevorens 

op den 20 maert 1740 aen Bernardus van Eerden ende desselfs huysvrouwe en erfgenamen gerichtelijk 

verbonden is geweest; ende op heden gecompareert is Bernardus van Eerden nevens desselfs huysvrouwe 

ende hebben verklaert dat haer de penningen ad driehondert caroli gulden met de verlopene interesse te 

dancke waeren gerestitueert, dienvolgens daervan te danke deden quiteren, ten einde sig de renthefferen 

daer aen soo wegen capitael als verlopene interesse sig daer aen ten allen tijden kost en schadeloos sullen 

kunnen en mogen verhalen, renuncierende comparantinne geadsisteert als voren vooreerst van alle 

exceptien desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Des ten 

waeren oirconde hebbe ik richter voornoemt dese nevens desselfs verkorenen mombaer Willem Groten 

nevens mij richter dese voor de comparantinne, vermits haere ongeluckige blintheit en omdat des 

schrijvens onervaeren is nog segel is gebuykende, gesegelt ende getekent. 

Actum Scherpenseel den 23 meert 1744. 

 

Nootgerichte gehouden op het erve Olidam den 24 april 1744. Verwalter richter Gerhard Hulsken. Assess. 

Garrit van Heek en Jan Brock. 

Is voor mij verwalter richter en keurnoten als boven personelijk gecompareert ende erschenen Jan Meyer 

uit Elssen de rato caverende voor sijn absente huysvrouwe Hendrine Meyers ende bekende hij 

comparant voornoemt dat aen hem de penningen in dese versettinge vermelt met de restante interesse 

voldaen te sijn, bedankende voor goede betalinge en versogt derhalven dat dese ten protocolle moghte 

worden geroyeert en te niete gedaen worden, soo als deselve geroyeert wort mits desen. Actum als boven. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens hooger overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere kragt deses 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Ludolph Imminck en Abraham Coedijk personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Gerrit Kottinck ende desselfs huysvrouwe Hendrina Klein 

Landewer tutore marito. Ende bekenden comparanten voornoemt verkoft te hebben haer eygendoemlijk 

bouwlant genaemt den Agtersten Kottinck groot ongeveer ses schepel gesaey in sijn bekende limyten 

en bepalinge als scheydentlijk gelegen met de west sijde aen Jan ... sijn lant en met de oost sijde aen den 

verkoper voornoemt sijn lant gelegen den Voorsten Kottink genaemt gelegen in het gericht van Kedingen 

carspel Markel, sijnde beswaert met eenen overwegh gaende nae ende tot de Bosmaat toebehorende de 

heere Muylert tot Keppels, als mede met sijn heeren lasten. Ende sulks aen handen ende ten profijte van 

Gerrit Brinkers (Meengs) ende desselfs huisvrouwe Janna Reyndes eheluyden ende haere 

erfgenaemen. Ende sulks voor een somma van vijffhondert en vijftigh gulden, segge de somma van f 

550 caroli gulden ad 20 st het stuk. Bekennende comparanten verkoperen voornoemt dat haer den eersten 

met den laesten cooppennink ten vollen en te danke is voldaen en betaelt, bedanckende voor goede 

betaelinge en beloven comparanten verkoperen de coperen ten allen tijden te sullen staen waghten ende 

waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; renuncierende comparanten voornoemt van alle exceptien 

desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waeren 

oirconde ten fine ende om te strecken nae behoren, hebbe ik richter opgemelt dese en voor de 

comparanten heeft de verwalter richter Gerhard Hulsken des op speciael versoek in judicio dese nevens 

mij voor de comparanten, vermids dese des schrijvens onervaeren sijn nogh seegel sijn gebruykende, dese 

nevens mij voor de comparanten gesegelt en getekent. 



Actum Scherpenseel den 20 october 1744. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens hooger overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere kragt deses 

dat voor mij ende nae benoemde ceurnoten personelijk in den gerigte gecompareert ende erschenen sijn 

Harmen Rensinck (Wolberink) en desselfs huisvrouw Henderikjen Rensinck eghte luyden tutore 

marito. Ende bekenden sij comparanten weegens den eersten met den laesten ontfangenen cooppennink 

cessie, transport en overdragt gedaen te hebben gelijk comparanten alsoo cederen, transporteren en 

overdraegen kragt deses, haer eygendoemelijke stucke bouwlant den Langenbarg genaemt groot 

ongeveer ses schepel gesaey tussen Wanninck en Voortmans lant in den Beusberger Esch gerigts 

Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen. Ende sulks aen Roeloff Wevers en desselfs huysvrouwe 

Gerritjen Wevers, haer comparanten en hunne erfgenamen daervan ontervende en de coperen voornoemt 

haere erfgenaemen en regt hebbende daer wederom aenervende, met belofte om desen coop ten allen 

tijden te sullen staen wagten en waeren voor alle evictie en opspraek als erfkoops regt is, id informa 

amplissima. Daer dit aldus passeerde waeren met mij richter aen en over als ceurnoten Arent Lentfert en 

Abram Coedijk. In oirconde der waerheit hebbe dese getekent en gesegelt ende vermits de comparanten 

des schrijvens onervaeren sijn en geen seegel sijn gebruykende, soo hebben daertoe speciael in judicio 

versoght Ludolph Imminck om dese te tekenenen en voor beyde comparanten te segelen. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 12 december 1744. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens hooger overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere kragt deses 

dat voor mij ende keurnoten de welcke waeren Gerhard Hulsken en Arent Lentfert personelijk 

gecompareert ende erschenen sij Hendrick Bae als boedelhouder en wettige mombaer en vooght sijner 

kinderen van zijn vrouw Grietjen Wanninck sedert dese verkopinge overleden en nu hertrouwt aen 

Jenneken Peters. Ende bekende hij comparant voorn. verkoft te hebben aen Henderik Bussink en 

Hendrikjen Mensinck desselfs huisvrouwe ende desselfs erfgenamen woonaghtigh tot Markel, desselfs 

eygendoemelijke hooylant genaemt het Nije Slagh in sijn kennelijke lymiten en bepalinge gelegen met 

de west sijde aen den cooper sijn hooylant en met de oost sijde aen Elckinck sijn hooylant alles gelegen in 

het carspel van Markel gerigts Kedingen, sijnde suyver, vrij en allodiael, onbeswaert uytgesondert met sijn 

heeren lasten. Ende sulks voor een somma van tweehondert en negentig gulden, segge de somma van f 

290 caroli gulden ad 20 st het stuck; bekennende hij comparant voorn. dat aen hem den eersten met den 

laesten cooppennink te dancke en ten genoegen is voldaen ende betaelt, bedankende voor goede betaelinge 

en doet dienvolgens hier mede cessie, transport ende overdragt met belofte om desen verkoop ten allen 

tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke. Renuncierende 

comparant voorn. van alle exceptien desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van 

ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ten fine ende om te strecken nae behoren, hebbe ik richter dese 

eygenhandig ondertekent. En heeft den comparant vermids des schrijvens onervaeren is hieronder sijn 

marck eygenhandigh getoogen en heeft den comparant Gerhard Hulsken versoght dese voor derselven 

nevens mij richter te segelen en te tekenen. 

Actum Scherpenseel den 13 december 1744. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Tobias van Ommen en Harmen Tijink erschenen sij Jan 

Hendrik Lodewijk van Marculo. Ende heeft geproduceert de originele gerequireerde coopcedul van een 

stucke lands gelegen aghter Wanssink gaerden besijden den karkendijck door comparant van Jan 

Frederick Smonk ende Isabella Jabbinga, doghter van de wed. schultus Jabbinga, eheluiden haer ter 

houwelijk voor vaders goet mede gegeven. Ende van de verkoperen met concurrentie ende mede 

ondertekeninge van haer wed. Jabbinga ende andere minderjarige kinderen op de coopcedule eygenhandig 

ondertekent. Ende also van de legaliteit ende betaelinge van den vollen kooppennink ad 150 gulden den 

gerichte gebleeken sijnde ende J.F. Smonk ende huisvrouwe elders buyten lands sijn wonende, soo wort 

ter instantie van Jan Hendrik Lodewijks van dit gekofte lant van gerightsweegen transport ende overdragt 

ten fine om te strecken nae behoren gedaen. Des ten oirconde hebbe dese nevens opgemelde ceurnoten 



ondertekent ende van gerightsweegen gesegelt. 

Actum den 2 december 1744. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens hooger overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere kragt deses 

dat voor mij ende keurnoten de welcke waeren Abram Coedijk en Arent Lentfert personelijk gecompareert 

ende erschenen sijn Berent Groot Wanninck (Wanninkhof) ende desselfs huisvrouwe Henderikjen, 

nevens Jan Morsmans (Wannink) en desselfs huisvrouwe Eultjen genaemt, sij comparantinnen met 

haere ehemannen als haere wettige mombaers geadsisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten 

voornoemt verkoft te hebben aen Jan Ellekink ende desselfs huisvrouwe Fenneken Ellekink ende aen 

derselver erfgenaemen een stukjen bouwlant ongeveer groot drie schepel lands gesaey gelegen aen den 

Kuilenbarg in den Markeler Esch. Ende sulks voor een somma van hondert en negentig gulden, segge 

de somma van 190 caroli gulden ad 20 st het stuk. Bekennende sij comparanten verkoperen voornoemt dat 

aen haer den eersten met den laesten cooppennink te dancke en de ten genoegen is voldaen ende betaelt, 

bedanckende voor goede betalinge en beloven de verkoperen de coperen ten allen tijden te sullen staen 

waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke. Renuncierende sij comparanten voornoemt 

van alle exceptien desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. 

Des ten waeren oirconde ten fine ende om te strecken nae behoren, hebbe ick richter opgemelt dese 

nevens de comparanten getekent en heeft op speciael versoek de verwalter richter Gerhard Hulsken dese 

nevens mij richter voor de comparanten, vermids geen segel sijn gebruykende, gesegelt. 

Actum Scherpenseel den 30 december 1744. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens hooger overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere kragt deses 

dat voor mij ende keurnoten de welcke waeren Abram Coedijck en Arent Lentfert personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Straeten Jurrien (nb moet zijn Arent Straten) tot Markulo wonende 

ende desselfs huisvrouwe Hendrikjen Schrijvers, sij comparantinne met haeren eheman als haeren 

wettigen voogt ende mombaer geadsisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten voorrnoemt verkoft te 

hebben aen Garrit Greeven ende desselfs huisvrouwe ende erfgenaemen in Beusbergen wonende een 

stucke bouwlant gelegen in den Stockemer Esch ongeveer een mudde lands groot. Ende sulks voor een 

somma van driehondert en vijftig gulden, segge de somma van 350 caroli guldens ad 20 st het stuk. 

Bekennende sij comparanten verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten met den laesten cooppennink 

dieswegen te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaelt, bedanckende vvoor goede betaelinge 

ende doen dienvolgens hier mede cessie, transport ende overdragt met belofte om desen verkoop ten allen 

tijden te sullen staen wagten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; renuncierende sij 

comparanten voorn. van alle exceptien desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van 

ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren, hebben 

comparanten verkoperen hieronder haer eygen mark getrocken, vermids des schrijvens onervaeren sijn. En 

hebben comparanten de verwalter richter Gerhard Hulsken versoght dese nevens mij richter voor haer 

comparanten mede te segelen en te tekenen. 

Actum Scherpenseel den 30 december 1744. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens hooger overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere kragt deses 

dat voor mij ende keurnoten de welcke waeren Abram Coedijck en Arent Lentfert personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Jan Coenderink uit Beusebergen en desselfs huisvrouw Jenneken 

Coenderink tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben aen Willem 

Weerds (Koenderink) ende desselfs huisvrouwe Aeltjen Weerds twee stucken bouwlant ongeveer 

groot tien schepel gesaey te saemen, het eene stucke het Lange stucke en het andere stuke de Steenbree 

genaemt gelegen in den Stokkemer Esch. Ende sulks voor een somma van vijffhondert en vijftig gulden, 

segge de somma van 550 caroli gulden ad 20 st het stuk; sijnde voorgaende stuk landen beswaert met de 

tiende en met sijn heeren lasten die den coper tot sijnen laste neemt. Bekennende comparanten verkoperen 

voornoemt dat aen haer den eersten met den laesten cooppennink dieswegen te dancke ende ten genoegen 

is voldaen ende betaelt, bedanckende voor goede betalinge en doen derhalven hier mede cessie, transport 



ende overdragt met belofte om desen verkoop ten allen tijden te sullen staen wagten ende waeren voor alle 

evictie op ende aenspraeke; renuncierende sij comparanten voornoemt van alle exceptien desen eenigsints 

contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ten fine ende 

om te strecken nae behoren hebbe ik richter dese nevens den comparant voor hem selven en voor sijn 

huisvrouwe die des schrijvens onervaeren is, dese nevens mij getekent ende gesegelt. 

Actum op den huise Scherpenseel den 4 january 1745. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens hooger overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere kragt deses 

dat voor mij ende keurnoten de welcke waeren Abram Coedijck en Arent Lentfert personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Jan Coenderink uit Beusebergen en desselfs huisvrouw Jenneken 

Coenderink; sij comparantinne met haeren eheman als haeren wettigen voogt ende mombaer geadsisteert 

sijnde. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben aen Berent Scheuttink ende 

desselfs huisvrouwe Eultjen Scheuttink haer eygendoemelijke stuk bouwlant gelegen in den 

Stockemer Esch tussen Snellinks en Lubbers landerien gelegen groot ongeveer in het geheel .. schepel 

ende sulks voor een somma van tweehondert en sestigh gulden, segge de somma van 260 caroli gulden 

vrij gelt; sijnde dit verkofte lant tiendbaer en beswaert met sijn heeren lasten die den coper tot sijnen laste 

mede is nemende; bekennende de comparanten verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten met den 

laesten cooppennink dieswegen te dancke en ten genoegen is voldaen ende betaelt, bedanckende voor 

goede betaelinge en doen derhalven hier mede cessie, transport ende overdragt; met belofte om desen 

verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraek; 

renuncierende sij comparanten voornoemt van alle exceptien desen eenigsints contrarierende ende in 

specie van de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ten fine ende om te strecken nae 

behoren, hebbe ik richter dese nevens den comparanten soo voor hem selfs en voor sijn huisvrouwe die 

des schrijvens onervaeren is, dese nevens mij getekent en gesegelt. 

Actum op den huise Scherpenseel den 2 january 1745. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Philip Nijwolt en Freric te Gorsvelt erschenen sijn de 

Eerwaerde Heer Johannes Jacobus Slaterus predicant te Goor en derselver huisvrouwe Christina 

Geertruyd Meyling geadsisteert met haeren eheman als haeren wettigen mombaer, nevens oudt 

burgermr. Berent ten Hengel ende derselver huisvrouwe Johanna Jalink geadsisteert met haeren 

eheman als voren; sij comparanten voordraegende hoe dat den 5 april 1744 aen de ed. Tobias van 

Ommen en Jacob Eertink ende derselver huisvrouwen ende erfgenaemen hebben verkoft, comparanten 

yeder voor de halfscheid toebehorende vrije ende onbeswaerde allodiale erve ende goet Eertink met 

desselfs hooge en laage landerien en hooylanden, opstallen van timmeragie met de beswaerde en 

inliggende thiende so als dienselve van Jacob Eertink in gebruyk is geweest. Ende sulks voor een somma 

van tweeduysent vierhondert caroli gulden in twee termijnen te betaelen half op Jacobi en half op 

Kersmisse 1744 vrij gelt, mits dat de verkoperen tot haeren laste hebben genomen de heeren lasten tot 

1744 incluis en daertegens getrocken het halve gewass van 1744 ende de koperen tot haeren last 

genoomen den impost van den 50e pennink ende de costen van overdraght. Bekennende dienvolgens de 

verkoperen van de coperen van den laesten met den eersten cooppennink voldaen ende betaelt te sijn, 

doende dienvolgens involgen voorschr.van dit verkofte erve Eertink soo als verkoperen het selve 

gepossideert hebben cessie, transport ende overdragt; comparanten haer daer van ontervende ende coperen 

daermede weederom aenervende. Des te oirconde ende om te strecken nae behoren hebben de verkoperen 

dese nevens mij verwalter richter en voor domine Slaterus, vermids desselfs in dese positie heeft de 

candidaet Jan Hendrik Smits dese nevens mij verwalter richter ende comparanten eygenhandig gesegelt en 

getekent. 

Actum Goor den 8 january 1745. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Willem Tangena en Abraham Coedijck personelijk 



erscheenen sijn Tobias van Ommen en derselver huisvrouwe Aleyda Kalters, sij comparantinne met 

haeren wettigen mombaer geadsisteert sijnde, voorts Jacob Eertinck ende desselfs huisvrouwe 

Jenneken Roesink tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkogt te hebben aen 

Egbert Nijhuys en derselver huisvrouwe in Harrike wonende drie stukjes bouwlant uit het erve 

Eertink in Harrike gelegen te saemen groot ongeveer negen scheepel gesaey gelegen in den Harriker Esch 

waervan het eene stucke ad ses schepel gesaey is gelegen aen Immink weydeken en andere stukjen groot 

ongeveer een schepel gesaey genaemt den Hogen esch en het derde stuckjen groot ongeveer twee schepel 

gesaey genaemt het Lange stuckjen, alles met desselfs lusten en lasten, oude en nieuwe regten en 

geregtigheden van weegen leenen als andere beswaeren edogh met desen bedinge dat den coper aenneemt 

om van de laestgenoemde twee stukjes de tiende nae de proportie uit het erve gaende soo verre de 

landerien daermede beswaert sijn nae quote te dragen en aen hem Jacob Eertinck te vergoeden. Ende sulks 

voor een somma van tweehondert vijf en vijftigh gulden, segge de somma van 255 caroli gulden ad 20 

st het stuk. Bekennende comparanten verkoperen voorn. dat aen haer den eersten met den laesten 

cooppennink dieswegen te dancke is voldaen ende betaelt, bedanckende voor goede betaelinge en doen 

derhalven hiermede cessie, transport en overdragt met belofte om desen verkoop ten allen tijden te sullen 

staen wagten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke, renuncierende sij comparanten 

verkoperen voorn. van alle exceptien desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van 

ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ten fine ende om te strecken nae behoren hebbe ik verwalter 

richter dese nevens de cooperen gesegelt en getekent en heeft Willem Tangena dese op speciael versoek 

van Jacob Eertink, vermids des schrijvens onervaeren is nogh zegel is gebruykende, dese nevens mij voor 

den selven getekent ende gesegelt. 

Actum Goor den 11 january 1745. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Willem Tangena en Abraham Coedijck personelijk 

erscheenen sijn Tobias van Ommen en derselver huisvrouwe Aleyda Kalters, sij comparantinne met 

haeren wettigen eheman als mombaer geadsisteert sijnde, voorts Jacob Eertink uit Harcke ende desselfs 

huisvrouwe tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voorn. verkoft te hebben van de verdeelde 

landerien van het erve Eertink in Harrike gelegen een seekeren camp lant den Steen camp genaemt 

ongeveer groot drie mudde gesaey met de annexe groenlanden aen de soogenaemde Steensteeg in sijn 

bekende limyten gelegen. Ende sulks met sijn lusten en lasten van oude en nieuwe regt ende 

geregtigheden met desen bedinge dat den coper heeft aengenomen om jaerlijks en alle jaeren aen Jacob 

Eertink tot het soo genaemde miskoorn ten profijte van de kerke van Markel te sullen geven ende 

contribueren een spint rogge nemende vorders den coper aen om mede ten aensien van de stende aen 

Jacob Eertink voor soo verre deselve onder Eertinks erve gehoort en wel nae proportie deselve jaerlijks 

door hem Eertink getrocken word ... tezamen en daertoe te contribueren alsmede een derde part van een 

waertal van voornoemde erve Eertink blijvende de diensten tot laste van Jacob Eertink soo als van ouds 

geweest is; sullende de vuerstede van het erve Eertink alleen ten laste van hem Jacob Eertink verblijven. 

Ende sulks aen handen ende ten profijte van Jan Trutmans kooyker van den huyse Stoevelaer ende 

desselfs huisvrouwe Jenneken Stoevelman ende desselfs erfgenaemen. Ende sulks voor ses hondert en 

seventig gulden, segge de somma van 670 caroli gulden ad 20 st het stuck. Bekennende comparanten 

verkoperen voorn. dat aen haer den eersten met den laesten cooppennink dieswegen ten genoegen ende te 

dancke is voldaen ende betaelt, bedanckende voor goede betaelinge en doen derhalven hiermede cessie, 

transport en overdragt en verkooperen daervan ontervende ende coperen ende haere erfgenaemen daer 

mede aenervende met belofte om desen verkoop ten allen tijden te sullen staen wagten ende waeren voor 

alle evictie op ende aenspraeke; renuncierende sij comparanten voorn. van alle exceptien desen eenigsints 

contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ten fine ende 

om te strecken nae behoren hebbe ik verw. richter dese nevens de comparanten gesegeld ende getekent 

ende heeft Willem Tangena dese op speciael versoek van hem Jacob Eertink, vermids des schrijvens 

onervaeren is nogh segel is gebruykende, dese nevens mij voor derselven getekent en gesegeld. 

Actum Goor den 11 january 1745. 



 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Willem Tangena en Abraham Coedijck personelijk 

erscheenen sijn Tobias van Ommen en derselver huisvrouwe Aleyda Kalters, sij comparantinne met 

haeren wettigen eheman als mombaer geadsisteert sijnde, voorts Jacob Eertink uit Harcke ende desselfs 

huisvrouwe tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voorn. verkoft te hebben aen Waender 

Coelman ende desselfs huisvrouwe Jenneken ende erfgenamen van de verdeelde landerien uit het erve 

Eertink in Harcke gelegen twee stukjes bouwlant te samen groot ongeveer vier schepel gesaey gelegen 

in den Harker Esch waarvan den coper het selve stukjen in gebruyk heeft en het grootste daarbij liggende 

ongeveer drie schepel gesaey bij sijn swaeger Jacob Eertink nog in gebruyk is. En sulks met sijn oude en 

nieuwe regt ende geregtigheden, lusten en lasten. Edogh met desen bedinge dat den coper aenneemt om 

van de gemelte twee stuckjes de tiende nae proportie uit het erve gaende soo verre de landerien daer mede 

beswaert sijn nae quote te sullen helpen dragen en aen hem Jacob Eertink vergoeden ende sulks voor een 

somma van hondert gulden, segge de somma van 100 caroli gulden vrij gelt. Bekennende comparanten 

verkoperen voorn. dat aen haer den eersten met den laesten cooppennink dieswegen te dancke ende ten 

genoegen is voldaen ende betaelt; doende derhalven hiermede cessie, transport ende overdragt met belofte 

om desen verkoop ten allen tijden te sullen staen wagten ende waeren voor alle evictie op ende 

aenspraeke; renuncierende sij comparanten voorn. van alle exceptie desen eenigsints contrarierende ende 

in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ten fine ende om te strecken nae 

behoren hebbe ik verwalter richter dese nevens de comparanten gesegelt en getekent en heeft Willem 

Tangena dese op speciael versoek van Jacob Eertink, vermids des schrijvens onervaeren is nogh seegel is 

gebruykende, dese nevens mij voor denselven getekent en de gesegelt. 

Actum Goor den 11 january 1725. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Willem Tangena en Abraham Coedijck personelijk 

erscheenen sijn Tobias van Ommen en derselver huisvrouwe Aleyda Kalters, sij comparantinne met 

haeren wettigen eheman als mombaer geadsisteert sijnde, voorts Jacob Eertink uit Harcke ende desselfs 

huisvrouwe Jenneken Roesink tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voorn. verkoft te hebben 

van de verdeelde landerijen uit het erve Eertink in Harke een seeker stuck bouwlant genaemt de de 

Steenbree met nog een streepjen soo Dijckjan in het gebruyk heeft. En nogh een stukjen bijlangs 

Imminks wegh, te saemen groot ongeveer twee mudde gesaey gelegen in den Harriker Esch ende sulks 

met sijn oude en nieuwe regt en geregtigheden, lusten en lasten. Edogh met desen bedinge dat den coper 

aenneemt om aen Jacob Eertink de tiende soo verre die uit het erve Eertink is gaende nae quota en 

proportie van de landerien onder Eertink gehorende jaerlijks te sullen vergoeden. Ende sulks aen handen 

ende ten profijte van Harmen Welmers in Harcke wonende ende desselfs huisvrouwe ende derselver 

kinderen en erfgenaemen. End sulks voor een somma van tweehondert en twee en twintigh gulden en 

10 st, segge de somma van f 222 gulden en 10 st vrij gelt. Bekennende comparanten verkoperen voorn. dat 

aen haer den eersten met den laesten coooppennink te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaelt, 

bedanckende voor goede betaelinge en doen derhalven hiermede cessie, transport en overdragt, hun 

verkoperen en de haere daervan ontervende ende de coperen en de haere erfgenamen daer mede wederom 

aenervende met belofte om desen verkoop ten allen tijden te sullen staen wagten ende waeren voor alle 

evictie op ende aenspraeke; renuncierende sij comparanten voorn. van alle exceptien desen eenigsints 

contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelde gelde. Des ten waeren oirconde ten fine ende 

om te strecken nae behoren hebbe ik verwalter richter dese nevens de comparanten gesegelt en getekent en 

heeft Willem Tangena dese op speciael versoek van Jacob Eertink, vermids des schrijvens onervaeren is 

nogh seegel is gebruykende, dese nevens mij voor denselven getekent en de gesegelt. 

Actum Goor den 11 january 1725. 

 

Wij Burgermeesteren, Schepenen ende Raden der stadt Deventer doen cont end certificeren dat voor ons 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Arent ten Voorde en desselfs huisvrouwe Harmina 



Hasellekke, Henricus Lucas en desselfs huisvrouw Janna Hasellekke, Jan Hasellekke en desselfs 

huisvrouw Jenneken Hasellekke mitsgaders Arent ten Voorde en Teunis Tangena als mombaren 

over de onmondige kinderen van Henrik Laarhuys en Aeltjen Hasellekke, Jan Hasellekke en 

desselfs Geesken Beekman, sijnde de comparantinnen als met haere voornoemde ehemannen geadsisteert 

als haer hiertoe verkorene momberen. De welke bekenden in de best bundigste en meest kragtighste forma 

van rechten te constitueren ende volmagtigte te maken, sulx doende in ende vermids desen, Henrik 

Breetveld en Jan Biesemathe, te saemen ende een yeder in het bijsonder omme te compareren voor het 

weledele lantgerichte van Kedingen ende aldaer soo voor haar selven als ook namens  de comparanten te 

ontfangen van Gerrit Kistemaker en Jan Klostert sodane penningen als van deselve zijn competerende 

wegens twee stucken lant aen hen verkoft, het eerste sijnde een stuk bouwlant in den Markelsen Enck 

groot ongeveer vier schepel gesaey tussen Kloster en Meenderinks lant ende het tweede sijnde een 

stuk hooylant gelegen aen de eene sijde aen de Bolksbeeke ende aen de andere zijde aen Dorshorst, voor 

den ontfangst te quiteren ende voor alle namaningen te caveren, voorts om aen de respective coperen na 

lantregte behoorlijke cessie, transport en overdragt te doen ende voorts om gesaamlijk dier saken halven 

alles te doen ende te verrigten hetgeene derselver nooddruft eenigsints sal komen te vereysen om over het 

otlivaer hetschoon ook dat hiertoe speciale en meerdere magt als wes in desen uitgedrukt bereyts wierden 

het welke de constituanten aen de geconstitueerden te samen ende een yeder in het bijsonder hiermede wel 

uytdrukkelijk willen gegeven hebben, alles onder belofte van goed zeuringe en schadelooshoudinge en 

alle andere vordere clausulen nae regte daertoe staende. Sonder argh off list in kennisse der waerheit 

hebben wij dese gegeven onder ons stadts secreet segel en met de subscriptie van een onser secretarien 

doen bekragtigen binnen Deventer den 25 january 1745. Johan Weerts secretaris. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens hooger overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere kragt deses 

dat voor mij ende keurnoten de welcke waeren Coenraat ter Swaek en Arent Lentfert personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Jan Besenmaet en Hendrik Breedveld luit procuratie voor de 

Burgermeesteren, Schepenen ende Raeden der stadt Deventer van dato den 25 january deses jaers 1745 op 

deselve gepasseert, alhier gesien, gelesen en van waerden erkent als volmagtigers van Arent ten Voorde 

ende desselfs huisvrouwe Harmina Haselecke, Hendrik Lucas ende desselfs huisvrouwe Janna 

Haselecke, Jan Haselecke en desselfs huisvrouwe Jenneken Haselecke, mitsdaeders Arent ten 

Voorde en Teunis Tangevoort als mombaeren over de onmundige kinderen van Henderick 

Lanckhorst en Aeltjen Haeselecke, Jan Haeselhecke en desselfs huisvrouw Geesken Beekman, sijnde 

de comparantinnen alle met haere voorn. ehemannen geassisteert als haere hiertoe verkoren mombaren. 

Ende bekenden sij comparanten verkoft te hebben aen Willem Sligtman ende desselfs huisvrouwe 

Grietjen Sligtmans en aen derselver erffgenamen, voorts aen Jan Klossert beyde tot Marculo wonende, 

een seeker stuk hooylant genaemt het Klosserse Broek geleegen in het Markelse broek met den 

eenen eynde aan de Bolksbeeke en ter anderen sijde aen de Dorshorst groot ongeveer ses daghwerk, 

een yeder voor de gereghte halfscheit ende sulks voor een somma van ses hondert en vijftig gulden, 

segge de somma van 650 caroli gulden ad 20 st het stuk; blijvenden den 50e pennink, transport en 

overdraght alle tot laste van de coperen. Ende bekenden sij comparanten dat aen haer den eersten met den 

laesten cooppennink dieswegen te dancke en ten genoegen is voldaen ende betaelt, bedanckende 

dieswegen voor goede betaelinge doende derhalven hiermede cessie, transport ende overdraght met 

belofte om desen verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende 

aenspraeke. Renuncierende sij comparanten voornoemt van alle exceptien deesen eenigsints 

contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ende om te 

strecken nae behooren hebbe ik richter dese nevens de comparanten dese gesegelt ende getekent. 

Actum Scherpenseel den 28 january 1745. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens hooger overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere kragt deses 

dat voor mij ende keurnoten de welcke waeren Coenraat ter Swaek en Arent Lentfert personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Jan Besenmaet en Hendrik Breedveld luit procuratie voor de 

Burgermeesteren, Schepenen ende Raeden der stadt Deventer van dato den 25 january deses jaers 1745 op 



deselve gepasseert, alhier gesien, gelesen en van waerden erkent als volmagtigers van Arent ten Voorde 

ende desselfs huisvrouwe Harmina Haselecke, Hendrik Lucas ende desselfs huisvrouwe Janna 

Haselecke, Jan Haselecke en desselfs huisvrouwe Jenneken Haselecke, mitsdaeders Arent ten 

Voorde en Teunis Tangevoort als mombaeren over de onmundige kinderen van Henderick 

Lanckhorst en Aeltjen Haeselecke, Jan Haeselhecke en desselfs huisvrouw Geesken Beekman, sijnde 

de comparantinnen alle met haere voorn. ehemannen geassisteert als haere hiertoe verkoren mombaren. 

Ende bekenden sij comparanten verkoft te hebben aen Gerrit Kistemaeker en sijn huisvrouwe 

Hendrikjen Lunck en haere erffgenamen een stuk bouwlant gelegen in de Markeler Enk groot 

ongeveer vier schepel gesaey gelegen tussen Kloster en Meenderincks lant schietende ten wedersijden 

aen de gemene wegh soo als met stenen is opgestelt, sijnde tientvrij ende sulks voor een somma van 

vierhondert en vijftig gulden, segge de somma van f 450 caroli gulden ad 20 st het stuk. De onkosten 

van verkopinge als mede van den 50e pennink en overdragt sullen ten wedersijden half en half betaelt 

worden; bekenden sij comparanten dat aen haer den eersten met den laesten cooppennink dieswegen te 

dancke en ten genoegen is voldaen ende betaelt, bedanckende dieswegen voor goede betaelinge doende 

derhalven hiermede cessie, transport ende overdraght met belofte om desen verkoop ten allen tijden te 

sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke. Renuncierende sij comparanten 

voornoemt van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van 

ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ende om te strecken nae behooren hebbe ik richter dese nevens 

de comparanten dese gesegelt ende getekent. 

Actum Scherpenseel den 28 january 1745. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende nae benoemde ceurnoten personelijk gecompareert ende erschenen sijn Tobias van 

Ommen en derselver huisvrouw Aleyda Kalter tutore marito, mitsgaders Jacob Eertinck en derselver 

huisvrouw Jenneken Eertinck meede tutore marito. Ende bekenden sij comparanten wegens opgenomen 

en te dancke ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aen mevrouw Joanna 

Geertruit Jordens weduwe Jordens een capitaele somma van negenhondert caroli guldens van twintig 

stuivers het stuk; belovende sij comparanten voorschreven dese somma jaerlijks en alle jaeren te verrenten 

met vier diergelijke guldens van yeder hondert, edog met dese clausule nogtans dat wanneer den 

interessen binnen een vierendeel jaers nae den verschijnsdagh betaelt worden, sullende rentgevers kunnen 

volstaen met drie en een half percento waervan het eerste jaer interesse sal verschenen weesen als huiden 

over een jaer en sulx aen handen van de vrouw renthefferse voorn. binnen Deventer. Ende soo voorts van 

jaer tot jaer tot de effective aflosse en wederomgaeve tot dat ten weedersijden sal vrij staen malkanderen 

een vierendeel jaers over dese verschijndag te moogen lossen aenkondigen; voor welke capitale somma en 

die daer op te verschijnen interessen sij comparanten verbinden haere personen en goederen en in specie 

tot een reel hyptheeq en onderpant stellende haer comparanten eygendoemelijke vrije en onbeswaerde 

aengekofte erve ende goet Eertinck in de boerschap Harricke onder desen gerigte van Kedingen 

geleegen en sulks met desselfs regt en geregtigheeden soo en als hetselve voor tegenwoordig door 

comparant Jacob Eertinck wordende bewoont en gebruykt met die daer bij gehorende landerijen groot 

omtrent negen mudde gesaey, mitsgaders een hooilant groot ongeveer aght daghwerk gelegen in de 

soogenaemde Harker meden, ten einde de vrouw renthefferse haer daer aen ten allen tijden kost en 

schadeloos in cas van misbetalinge, so wegens capitael als interessen, te mogen en kunnen verhalen; 

renuncierende sij comparanten ten dien van alle exceptien desen eenigsints contrarierende in specie van de 

exceptie van ongetelden gelde, mitsgaders van het s.t. vellejanum sij comparantinne sig houdende van de 

effecten van dien genoegsaam onderrigt. Daer dit aldus passeerde waeren neevens mij verwalter richter 

hier aen en over als ceurnoten Hendrik Meyerinck en Abram Coedijck. Sonder arg ofte list in waerheyts 

kennisse hebbe dese nevens de comparanten eygenhandigh getekent en gesegelt en vermids de twee laeste 

comparanten des schrijvens onervaeren sijn nog een seegel sijn gebruykende, heeft Coenraat ter Swaak op 

speciael versoek van comparanten dese mede voor haer getekent en gesegelt. 

Actum Scherpenseel den 2 february 1745. 

 



Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Coenraat ter Swaek en Gerrit van Ommen personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Willem Sligtman en Marculo ende desselfs huisvrouwe Grietjen 

Sligtmans tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben een seeker stucke 

bouwlant gelegen in den Markeler Esch met de eene sijde langs Loo Berent sijn lant en met de andere 

sijde langes het lant van de oude smit en Bolinck sijn lant, sijnde groot ruym een half mudde gesaey soo in 

sijn bekende lymiten en bepalinge als vanouds en dat aen handen van Plas Gerrit (Pongers) en Plas 

Marie eheluiden in gebruyk is geweest. Ende sulks voor een somma van tweehondert gulden, segge 200 

caroli gulden vrij geld, sonder eenige cortinge van 50e penninck of onkosten van overdraght, sijnde 

voorschreven lant tiendbaer en mede beswaert met sijn heeren en boerschaps lasten ende vrij en allodiael. 

Bekennende comparanten vercooperen voornoemt dat aen haer den eersten met den laesten cooppennink 

te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaelt, doende derhalven hier mede cessie, transport ende 

overdraght met belofte om desen verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle 

evictie op ende aenspraeke; renuncierende sij comparanten voornoemt van alle exceptien desen eenigsints 

contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ten fine ende 

om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter richter dese en nevens mij Coenraet ter Swaek op speciael 

versoek voor de comparanten dese gesegelt ende getekent. 

Actum Goor den 20 february 1745. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende nae benoemde ceurnoten personelijk gecompareert ende erschenen sijn Aeltjen 

Wolberinck weduwe van wijlen Harmen te Rijt, geadsisteert met Coenraed ter Swaek als haeren 

versogten en toegelaetene mombaer in deesen, mitsgaders Albert Fruiwinck nu genaemt Petermans 

ende desselfs huisvrouw Geertjen te Rijt tutore marito. Ende bekenden sij comparanten verkoft te 

hebben, volgens coopbrief van den 5 october 1741, aen Albert Lucas en desselfs huisvrouwe een seeker 

stucke bouwlant genaemt het Rijtmans stucke groot ongeveer drie schepel gesaey gelegen in den Oort 

Esch schietende ten westen langs de saatbergen van de heer Haersolte toe den Oldenhof en aen de 

oostsijde langs den gemeenen wegh onder den carspel van Markel kennelijk gelegen, sijnde vrij en 

allodiael exempt heeren lasten en sulx voor een somma van vierhondert en vier caroli guldens van 

twintig stuivers het stuk vrij gelt. Ende bekenden sij comparanten den laesten met den eersten 

cooppenninck waren ten genoegen ontfangen te hebben wien ten gevolge sij comparanten also gerigtelijk 

cederen, transporteren ende overdraegen bovenbenoemde stucke bouwlant aen voorm. Albert Lucas en 

desselfs huisvrouw, hun comparanten ende haere erfgenamen daer van ontervende ende de coperen en 

haere erfgenamen daer wederom aenervende met belofte aen de coperen desen coop te allen tijden te 

sullen staen wagten en waeren voor alle evictie op en aenspraeke als erffcoops regt is. Renuncierende sij 

comparanten voorn. van alle exceptien desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van 

ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ten fine om te strecken nae behoren hebbe ik verwalter richter 

dese en voor de comparanten op speciael versoek heeft Coenraed ter Swaek dese nevens mij verwalter 

rigter voor de eerste comparante als mombaer en mede voor de laeste comparanten, vermits des schrijvens 

onervaeren sijn nogh segel sijn gebruykende, voor deselve getekent en gesegelt en waeren hier aen en over 

als ceurnoten Tobias van Ommen en Abraham Coedijck. 

Actum binnen Goor den 20 february 1745. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende nae benoemde ceurnoten personelijk gecompareert ende erschenen sijn Aeltjen 

Wolberinck weduwe van wijlen Harmen te Rijt wonende te Stockum, geadsisteert met Coenraed ter 

Swaek als haeren versogten en toegelaetene mombaer in desen voorschr. Aelbert Vruink nu meyer op 

het erve Petermans in Stockum ende desselfs huisvrouwe Geertjen te Rijt tutore marito. Ende 

bekenden sij comparanten voorn. verkoft te hebben aen Jan Wolberink den jongsten ende desselfs 

erfgenaemen haeren eygendoemelijken en soogenaemden Rijtsgaerden soo ende in diervoegen als sij 

denselven van wijlen Harmen te Rijt hebben aengeerft in sijn kennelijke groote ende limyten in den 



gerighte Kedingen des carspels Markel gelegen met de westsijde aen de heer Haersolte tot den Oldenhoff 

sijnen gaerden en met de oostsijde aen den gemenen wegh; ende sulks met sijn oude en nije regt en 

gereghtigheden, met desselfs waere en uytdrifte te heyde en te weyde so als gebruykt zou en magh 

worden. En is desen gemelden gaerden suyver vrij en onbeswaert als uytgenomen met sijn heeren lasten 

en veurstedengelt ende sulks voor een somma van vijffhondert en tien gulden, segge de somma van f 

510 caroli gulden ad 20 stuiver het stuck. Bekennende comparanten verkoperen voornoemt dat aen haer 

den eersten met den laesten cooppennink dieswegen te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaelt, 

bedanckende voor goede betaelinge, beloven de comparanten verkoperen voornoemt de koperen ten allen 

tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; renuncierende sij 

comparanten verkoperen voornoemt van alle exceptien desen eenigsints contrarierende ende in specie van 

de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren 

hebbe ik verwalter richter dese en voor de comparanten op desselfs speciael versoek heeft Coenraet ter 

Swaek dese nevens mij verwalter richter voor de eerste comparante als mombaer en mede voor de laeste 

comparanten gesegelt ende getekent, vermids comparanten des schrijvens onervaeren sijn nogh seegel sijn 

gebruykende. 

Actum binnen Goor den 20 february 1745. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende nae benoemde ceurnoten personelijk gecompareert ende erschenen sijn Aeltjen 

Wolberinck weduwe van wijlen Harmen te Rijt wonende te Stokkum, geadsisteert met Coenraed ter 

Swaek als haeren versogten en toegelaetene mombaer in desen voorschr. Aelbert Vruink nu meyer op 

het erve Petermans in Stockum ende desselfs huisvrouwe Geertjen te Rijt tutore marito. Ende 

bekenden sij comparanten voorn. verkoft te hebben aen Jan Wolberinck den jongsten ende derselver 

erffgenaemen haer eygendoemelijke stucke bouwlant genaemt de Waeter telge groot ongeveer vijff 

schepel gesaey kennelijk in sijn limyten en bepaelinge gelegen in den Oort esch met de westsijde aen 

Volkerink sijn lant en met de oostsijde aen den gemenen wegh in het carspel van Markel gerights 

Kedingen, sijnde suiver vrij en onbeswaert uitgesondert met sijn heeren lasten. Ende sulks voor een 

somma van vierhondert en seven en negentigh gulden en tien st, segge de somma van 497 caroli 

gulden en 10 st vrij gelt, sonder kortinge van den 50e pennink of iets anders. Bekennede comparanten 

verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten met den laesten cooppennink dieswegen te dancke ende 

ten genoegen is voldaen ende betaelt, bedanckende voor goede betaelinge, beloven de comparanten 

verkoperen voornoemt de koperen ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op 

ende aenspraeke; renuncierende sij comparanten verkoperen voornoemt van alle exceptien desen 

eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde 

ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter richter dese en voor de comparanten op 

desselfs speciael versoek heeft Coenraet ter Swaek dese nevens mij verwalter richter voor de eerste 

comparante als mombaer en mede voor de laeste comparanten gesegelt ende getekent, vermids 

comparanten des schrijvens onervaeren sijn nogh seegel sijn gebruykende. 

Actum binnen Goor den 20 february 1745. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Garrit Kistemaker en Tobias van Ommen erschenen sijn 

Willem Slightman tot Markelo en derselver huisvrouwe Griete Nijenampsen, sij geadsisteert met 

Coenraat ter Swaek als haeren verkorenen en toegelaetenen mombaer in desen. Ende hebben verklaert dat 

sij wel in den jaere 1742 den 9 juny te saemen voor mij getesteert ofte een testament gemaekt hebben ende 

daerinne een stucke lands van Klossert aengekoft groot ongeveer een mudde lands voor haer testateuren 

sigh gereserveert ende voorbehouden hebben om dieswegen haer naeder te verklaeren en daer over te 

testeren. Soo is het dat sij comparanten testateuren nu wegens dit stucke lands voor haer gereserveert te 

raede sijn geworden om hetselve stucke lands bij haer gemelde testament voor desen gemaekt en voor 

haer selven gereserveert ende voorbehouden om goede redenen en consideratien haer daertoe bewegende 

hetselve bij desen bij testamente komen te geven en legateren en maeken aen Jan Clossert desselfs neve 



soon van sijn wijlen halve suster Jenneken Roosdoms, voornoemde stucke lands het Clossert stucke 

genaemt, met dien bedinge dat hij Jan Clossert uit het aen hem gemaekt stucke lands voornoemt aen 

Arent Sligtman sal uitkeren een somma van tweehondert caroli gulden, segge een somma van 200 caroli 

gulden, uit welke tweehondert guldens hij Arent Sligtman aen Garrit Kistemaeker sal betaelen sodaene 

somma als hem Kistemaeker voornoemt van Willem Sligtman desselfs schoonvaeder is toekomende en 

competerende, daer en boven sal hij Jan Clossert aen sijn suster Jenneken Clossert soo op Wilbers in 

Harrike getrouwt is uitkeren en betaelen een somma van hondert gulden, segge de somma van 100 caroli 

gulden soo testateuren aen haer Jenneken mits desen geven pro en legateren; sullende het voornoemde 

Clossert stucke soo lange voor de gegevene pro en gelegateerde penningen soo aen Arent Sligtman en 

Jenneken Clossert nae testateuren doodt verbonden wesen tot dat deselve ten vollen voldaen ende betaelt 

sijn; laetende voor het overige haer testament in den jaere 1742 den 9 juny gemaakt in sijn volle kraght en 

waerden; sullende niemant der erffgenamen soo van haer vorige gemaekte dispositie in de jaere 1742 

voornoemt als dese verklaeringe verder kunnen pretenderen en bij selven mogen als aen een yeder 

gemaekt, gegeven en gelegateert is. Maer daer mede vergenoeght en vredig moeten wesen en aen 

testateuren gevraeght sijnde of tot dese haere dispositie vrijwillig en onbedwongen gekomen waeren, soo 

hebben deselve geandwoort van jae. Des ten waeren oirconde ten fine om te strecken nae behooren hebben 

de voornoemde testateuren Willem Sligman en desselfs huisvrouwe, vermits des schrijvens onervaeren 

sijn nogh seegel sijn gebruykende, heeft Coenraet ter Swaek dese voor den testator op desselfs speciael 

versoek als mede voor de testatrice als mombaer en om reden als voren gemelt, dese nevens mij verwalter 

richter gesegelt ende eygenhandig gesubscribeert. 

Actum bij Marculo den 27 february 1745. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Jurrien Jalink en Gerrit ten Geusendam gecompareert end 

erschenen sijn Wolter Cuyper tot Goor ende Christina ten Doeschate eheluyden, sij met haeren man 

als haeren wettigen mombaer geadsisteert sijnde. Ende hebben verklaert verkoft te hebben en doen mits 

desen comparanten sogenoemde Cuypers maete en daerinne liggende landt gelegen in het Elsenerbroek 

groot een daghwerk hooylant gelegen met den eenen einde aen de B.. ende met den anderen einde aen 

Nottenbergs lant. Ende sulks voor een summa van tweehondert en sestigh caroli gulden end sulks aen 

Jan Nottebergh en desselfs huisvrouwe en onbeswaert, uitgesondert sijn heeren lasten. Bekennende sij 

comparanten verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten met den laesten cooppennink dieswegen te 

dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaelt. Doende dienvolgens van dit verkofte groenlant cessie, 

transport ende overdraght met belofte om het verkofte te staen wagten ende waeren als recht is; onder 

renunciatie van alle exceptien desen eenigsints contrarierende. Des ten oirconde hebbe ik verwalter righter 

nevens de verkoperen dese gesegelt en eygenhandigh onderteekent. 

Actum Goor den 21 meert 1745. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Jannes Hulsken en Garrit Neuteberg personelijk 

gecompareert ende erschenen sij de oude weduwe Jenneken Tijmans van Marculo geadsisteert met de 

edele Derk Welmers mede tot Marculo wonende als haeren verkorenen en toegelaetenen mombaer in 

desen. Ende bekende sij comparantinne verkoft te hebben, met approbatie en volgens afgegeven 

apoinctement van sijn Hoog Welgeboren Gestrenge de Heere Lantdrost van het Twenthe de dato den 27 

janaurt deses jaers, den soo genaemden Gijsselcamp genaemt gelegen met de eene sijde aen Volkerink 

sijn lant zuydwaers en met de andere sijde langes den Karkenmeyer sijn lant noortwaerts en met het eenen 

eynde aen den camp van Ovink oostwaers en met den anderen eynde aen het lant van Arent Rijtmans in 

den selven camp westwaers gaende de wegh van de verkofte lant over het lant van Arent Rijtmans, sijnde 

vrij ende allodiael uitgesondert alleen de heeren lasten. Ende sulks aen handen ende ten profijte van de 

edele Gerrit Hendrik Gorkink kerkmeester tot Marculo. Ende sulks voor een capitaele somma van 

vierhondert en vijftig gulden, segge de somma van 450 caroli gulden ad 20 st het stuk vrij gelt. 

Bekennende comparantinne geadsisteert als voren dat haer den eersten met den laesten cooppennink 



diervoegen te dancke en ten genoegen is voldaen en betaelt, bedanckende voor goede betaelinge, doende 

derhalven hiermede cessie, transport ende overdraght en belooft de verkoperse den coper ten allen tijden 

te sullen staen wagten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; renuncierende comparantinne 

geadsisteert als vooren van alle exceptien desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie 

van ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter richter 

dese en voor de comparantinne, vermids des schrijvens onervaeren is nog seegel is gebruykende, heeft 

Derk Welmers qualitate predite dese nevens mij voor de comparantinne gesegelt ende eygenhandigh 

getekent. 

Actum Marculo den 30 meert 1745. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Coenraet ter Swaek en Jan Lodewijks personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Hendrick ten Bosch, sijn wijlen vrouw Aeltjen Helmigh overleden 

sijnde, voorders Lambert ten Bosch als getrouwt aen Hermina ten Bosch dochter van Hinderic ten 

Bosch voornoemt, sij comparantinne met haeren eheman als haeren wettigen mombaer geadsisteert sijnde. 

Ende bekenden sij comparanten voornoemt voormaels in den jaere 1727 den 31 augusti van de diaconye 

van Markel opgenomen te hebben een somma van tweehondert en drie en twintigh gulden tien st., 

segge een somma van 223-10. En nogh naederhant de somma van hondert negen en tachentigh gulden, 

segge 189 caroli gulden 5 st., dus te saemen een somma van 412-15, van welke eerstgemelde tweehondert 

drie en twintigh gullden en 10 st den 50 pennink aen de eedele Wolter Jalink tot Goor op den 10 juny 1734 

volgens sijn eedele hant voldaen sijn, voor welk capitael sij comparanten aen den doen tijdelijken 

kerkenraet van Marculo hadden verbonden ten profijte van de diaconye van Marculo haar 

eygendoemelijken camp bouwlant gelegen met den eenen ende aen de weduwe Garradus Gorkink haer 

lant en met den anderen ende aen de Conings steege en beseyden langs het Paepen velt. Ende comparanten 

verkoperen haer niet in staet bevindende omdat van de diaconye van Marculo soo voormaels als nu 

naederhant verstreckte en opgenomene penningen te voldoen, soo is het dat sij comparanten ten profijte 

van meergemelte diaconye hebben verkoft haeren eygendoemelijken camp land als vooren gemelt groot 

ongeveer vijff schepel gesaey, doende derhalven hier mede cessie, transport ende overdraght met belofte 

om dese verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspaeke; 

renuncierende sij comparanten verkoperen voornoemt van alle exceptien desen eenigsints contrarierende 

ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ten fine ende om te 

strecken nae behoren hebbe ik verwalter richter dese nevens de comparanten verkoperen eygenhandigh 

getekent en gesegelt. 

Actum binnen Marculo den 14 maey 1745. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren de commis Frederik Reullin en Willem Semesmaeker 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn de eedele Derck Tijberink ende desselfs huisvrouwe 

Isabella Welmers eheluiden tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben 

in eenen vasten en onwederroepelijken erffkoop aen haeren respectiven broeder en suster Derk Welmers 

en Gesina Kloot eheluiden en de desselfs erfgenaemen een seeker stuk bouw of gaerdenlant sijnde 

tiendbaer, gelegen aen het dorp van Markel genaemt het Wessels. Ende sulks met sijn oude en nieuwe 

regt en geregtigheden, lusten en lasten soo en in diervoegen als wijlen onser vaeder Welmers het selve van 

de Heere Baron van Haersolte heeft aengekoft. Ende sulks voor een suivere somma van tweehondert en 

vijff guldens, segge de somma van f 205 caroli gulden ad 20 st het stuk vrij gelt sonder kortinge uit wat 

hoofde ook mooge sijn; de kopers sullen van dato deses van dit voornoemde lant de vrugten en paghten 

genieten en ook ten haeren voordele mogen gebruyken. Bekennende comparanten verkoperen voornoemt 

dat aen haer den eersten met den laesten cooppennink dieswegen te dancke ende ten genoegen is voldaen 

ende betaelt, bedanckende voor goede betaelinge ende belooven de verkoperen de koperen ten allen tijden 

te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; renuncierende sij comparanten 

voornoemt van alle exceptien desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van 



ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter 

richter dese nevens de comparanten gesegelt ende eygenhandigh gesubscribeert. 

Actum Goor den 21 mey 1745. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Jurrien Jaelink en Coenraet ter Swaek gecompareert sijn 

Hinderick Tonnissen van het Grote Meilink uit Otverlo (Orvelte) carspel Colmschaete ende desselfs 

moeder Marie Henderix geadsisteert met Jan Meilinck comparantes stiefvaeder als desselfs toegelaeten 

momboir, voordragende hoe dat in dato den 4 december 1735 aen Stege Jan in het Elsenerbroek verkoft 

te hebben haere anparten aen twee daghwerken hooylant het Slag genaemt in het Elsenerbroek 

kennelijk gelegen; ende sulx voor een somma van tweehondert car gl waervan de halfscheit voort bestaet 

ende de wederhelfte tot dato van den koper verrentet is; ende nu mede also den geheelen kooppennink 

betaelt, soo deden de comparanten soo voor haer als voor de mede intenstenten Janna en Derk 

Teunissen, suster en broer van Hindrik Teunissen waervoor de rato caveren cessie, transport ende 

overdragt doende voor goede betaelinge van den vollen kooppennink ad 200 gl bedancken; onder 

renunciatie van alle exceptien in specie van ongetelden gelde. Staende wijders het verkofte waghten en 

waeren als regt is. Des ten oirconde is dese van mij verw. richter ende de comparanten gesegelt en 

eygenhandig onderteekent. 

Actum Goor den 7 juny 1745. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren proc. Christoffel Hulsken en Tobias van Ommen personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Jan Volkerink nu Effink uit Stockum ende desselfs huisvrouwe 

Jenneken Effink tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben in eenen 

stevigen en vasten erffcoop haer eygendoemelijke hooylant genaemt het Hulsbeken haverlant ongeveer 

groot twee daghwerk in sijn bekende lymiten ende scheydinge kennelijk gelegen in de Markelse 

haverlanden tussen Sligman sijn haverlant ten westsijden ende Leuvelink sijn haverlant ten oostsijden 

carspel Markel gerights Kedingen gelegen, sijnde suyver vrij ende onbeswaert als uitgenomen met sijn 

heeren lasten. Ende sulks aen handen ende ten profijte van Egbert ende Willem Lammertink ende 

hunner erffgenaemen ende sulks voor een suivere somma van seeven honderdt gulden, segge de somma 

van f 700 caroli gulden vrij gelt, sonder eenige kortinge van den 50e pennink ofte overdraght die tot 

coperen haer laste blijven sullen. Bekennende comparanten verkoperen voornoemt dat aen haer den 

eersten met den laesten cooppennink te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaelt, bedanckende 

voor goede betaelinge en belooven den verkoperen voornoemt de coperen ten allen tijden te sullen staen 

waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke soo als erffkoops reght is; renuncierende 

comparanten verkoperen van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de 

exceptie van ongetelden gelde. Sonder arg ofte list in oirconde der waerheit ten fine ende om te strecken 

nae behooren hebbe ik verwalter richter dese nevens de transportanten getekent en gesegelt en door mij 

mede voor deselve, vermits geen seegel sijn gebruykende, gesegelt. 

Actum Goor den 20 juny 1745. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende nae benoemde ceurnoten erschenen sij Arent Kobbe ende Jenneken Stegeman uit 

Harrike, sij met haeren man als haeren wettigen momboir geadsisteert, voordraegende hoe dat de Heere 

van de Waeter tot Delden woonende, uit den gedistraheerden Stoevelaers boedel aen sigh gekoft 

heeft de caeters plaetse de Kobberie genaemt bestaende in huis en hoff en een stucke lands den 

Bisschop genaemt groot vier schepel lands soo van de comparanten in huyre beseeten wort. Ende dieselve 

weederom van gemelte heer van de Waeter voor drie hondert gulden weederom in coop overgenomen 

hebben. Ende consequentlijk genoodsaekt wegen de tot voldoeninge van voorschr kooppenningen dese 

300 gl tegens vier percent van de eedele Garrit te Linde tot Diepenheim woonende te negotieren ende 

also de geconvenieerde kooppenningen aen meergemelte heer van de Waeter te voldoen die daer tegens 



aaengenomen heeft volgens desselfs gepasseerde hant pro interim aen den rentheffer overgegeven in 

forma van het verkofte aen comparant overdragt te doen, soo ras dieselve van de erffgenaemen van den 

Stoevelaers boedel cessie sal gedaen weesen ende consequentelijk weederom aen den rentheffer van 

comparanten weederom in forme van dese caterstede cum annexis hypotheecq, soo voor capitael als te 

verlopene interesse sal gepresteert worden, sullende het eerste jaer interesse verscheenen weesen des jaers 

1746 ende soo vervolgens van jaer tot jaer, sullende de opsage ten weedersijden een half jaer voor den 

verschijnsdagh moeten gedaan worden alles onder renunciatie van alle exceptien hiertegens eenigsints 

strijdende bijsonderlijk de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde is dese van mij 

verwalter richter ende door comparanten gesegelt ende met haere marke eygenhandigh getrocken, vermids 

comparanten des schrijvens onervaeren sijn. Ende daer dit aldus passeerde waeren nevens mij verwalter 

richter hier aen en over als ceurnoten ..... niet ingevuld. 

Actum Goor den 29 july 1745. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren proc. Hulsken en Jannes Tangena erschenen sijn Derk 

Clumpers van Marculo nevens desselfs huisvrouwe Getruit Baen, sij met haeren man als haeren 

wettigen mombaer geadsisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben aen 

Hendrik Bussinck ende desselfs huisvrouwe ende desselfs erffgenaemen haere eygendoemelijke 

stuckjen bouwlant genaemt het Kleine stukjen groot ongeveer twee schepel gesaey in sijn bekende 

lymiten en bepaelinge gelegen met de oostsijde langs Ovink sijn lant ende met de westsijde langs Harmen 

Reinders sijne landerien liggende in den soogenaemden Oost esch des carspels Markel gerights Kedingen, 

sijnde suyver vrij ende onbeswaert als uitgenomen met sijn heeren lasten ende sulks voor een somma van 

tweehondert gulden, segge een somma van tweehondert caroli gulden ad 20 st het stuk vrij gelt. 

Bekennende comparanten verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten met den laesten cooppennink te 

dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaelt; doende derhalven hiermede cessie, transport ende 

overdraght met belofte om desen verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle 

evictie op ende aenspraeke; renuncierende sij comparanten voornoemt van alle exceptien deesen 

eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde 

ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter richter dese nevens de comparanten getekent 

en heeft proc. Hulsken dese nevens mij voor de comparanten gesegelt, vermids deselve geen seegel sijn 

gebruykende. 

Actum Goor den 1 augustus 1745. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Jan Arentsen de schoemaker en Niclaes van Daelen 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Willem Swoferink uit Elsen ende desselfs huisvrouwe 

Maria Swoferink, sij comparantinne met haeren eheman als haeren wettigen mombaer geadsisteert 

sijnde. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben aen Willem Oonk mede in Elssen 

woonende ende desselfs huisvrouwe Jenne Ribbers ende haere erffgenaemen haere eygendoemelijken 

stuck bouwlant gelegen in den Elsener Esch soo aen comparantinnen moeder volgens houwelijkse 

voorwaerden aldaer articul 6 aen mij vertoont en mede aen de coperen overgegeven, nae doode gemaekt 

is, genaemt het Halve ... of soo als in den coopbrief daer van tusschen verkoperen en coperen opgericht op 

den 27 augustus 1745 quo relatio, genaemt het Aeftinks lant gelegen in de Elsener Esch tusschen de 

landerien van Tjoonk en Oonk groot ongeveer drie schepel gesaey sijnde tientbaer. Ende sulks voor een 

somma van hondert en aght en vijftig gulden, segge de somma van 158 caroli gulden ad 20 st het stuk 

vrij gelt; nemende den koper de costen van opdraght ende 50 pennink tot sijnen laste. Bekennende sij 

comparanten verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten met den laesten cooppennink te dancke ende 

ten genoegen is voldaen ende betaelt, bedanckende voor goede betaelinge ende doen hiermede cessie, 

transport ende overdragt met belofte om desen verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende 

waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; renuncierende sij comparanten verkoperen voornoemt voor 

alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Des 



ten waeren oirconde ende om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter richter dese nevens den 

comparant getekent en vermits de comparantinne des schrijvens onervaeren is, heeft op haer versoek 

Niclaes van Daelen dese voor haer getekent en voor beyde comparanten, vermits geen seegel sijn 

gebruykende, nevens mij verwalter richter voornoemt gesegelt. 

Actum Goor den 29 augustus 1745. 

 

Wij ondergeschreven Harmen Ickinck en Swier Snellink als oomen en mombaers van Hinderick en 

Jan Hinderick Hoevink naegelaetene soonen van wijlen Wolter Hoevink in Stockum, eerst getrouwt 

geweest aen de suster van de huisvrouwe van hem Harmen Ickink sijnde Aeltjen ende naderhant 

hertrouwt aen Willemken Snellink, doghter van Wolter Snellink nu beyde mede overleden sijnde, sodat 

nu het erve Hoevink onder den huise Weldam gehorende bij Garrit Snellink, broer van wijlen Willemtjen 

Snellink, getrouwt aen Aeltjen de doghter van de kooyker uit Stockum ... worden ende de goederen van 

haer Hinderick en Jan Hinderick Hoevink neven en pupillen possideert. Soo is tusschen hem Harmen 

Ickinck en Swier Snellinck in voorschr. qualiteyt ter eenre ende Garrit Snellinken en sijn huisvrouwe in 

desen geadsisteert met desselfs vaeder Harmen ten Bosche kooyker getransigeert ende overgekomen ten 

overstaen van de verw. richter van Kedingen dat aen dese sijne pupillen Hinderick en Jan Hinderick voor 

vaders en moeders goet yeder eens sal worden uitgekeert een summa van tweehondert en vijftigh guldens, 

nogh een koe, een twee jaerig peert en een gust beest; sullende dese gemelde 250 gulden en koe, paert en 

gust beest betaelt ende gelevert worden als hij Hinderick en Jan Hinderick Hoevink den ouderdom van 20 

jaeren bereykt sullen hebben. Edogh eene van de naekinderen komende onder de 20 jaeren te overlijden 

sal de eene sijn portie op den anderen ten wedersijden vervallen en vererven. Edogh onder die conditie dat 

in sulken geval de koe, het paert en het gust beest in het huis van hem Garrit Snellink nu Hoevink sullen 

verblijven en hij Garrit Snellink daertegens aen hem of haer een eerlijcke en behoorlijke begraffenisse sal 

geven en besorgen. Ende is wijders aen sijden van Garrit Snellink voorn. aengenomen om ter securiteit 

van haer Hinderik en Jan Hindrik Hoevink voor de voldoeninge aen yeder ad 250 caroli gulden, dus te 

saemen 500 caroli gulden, een stuk bouwlant groot drie schepel gesaey gelegen in den Wansinck camp 

teegen den smallen carkdijk tussen de landerien van Bolink en Polses te verbinden, nevens nogh een 

dagwerk hooylant gelegen tussen Cloosters maete en het Nieuwe slag genaemt, met den eenen ende aen de 

gemeente en met den agtersten ende aen Hesselink maete gelegen, om daer aen niet alleen voorschr. 500 

gulden in alle gevallen te verhaelen maar ook indien dieselve op de bedongene tijt niet betaelt worden, 

daer van bij verdere trainneringe behoorlijke interesse jaerlijks tot de aflosse toe sal gegeven worden, te 

weten van yeder hondert drie gulden jaerlijks mits de loskundinge ten wedersijden een half jaer van te 

voren sal vrij ende open blijven. Des ten waeren oirconde sijn hier van twee alleens luydende acten 

gemaekt ende ten wedersijden ende mede van de verw. richter voorn. ondertekent. 

Actum Goor den 28 october 1745. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Derk Harmen van Assen en oud burgemr. Wolter Knaepe 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Garrit Snellink nu Hoevink ende desselfs huisvrouwe 

Aeltjen ten Bos, sij comparantinne met haeren eheman als haeren wettigen mombaer geadsisteert sijnde. 

Ende bekenden sij comparanten voornoemt mits desen ten profijte van haere neeven des comparants 

wijlen swaeger Wolter Hoevink en suster Willemken Snellink, Hinderik en Jan Hinderick genaemt, 

haer beyde ouders overleden sijnde, te versetten en te verhypothiseren een stucke bouwlant groot ruym 

drie schepel gesaey gelegen in den Wanssink camp teegen den smallen Carkdijk tussen de landerien van 

Bolink en Polses sijn lant, ten einde om sig daer aen in cas van onverhopenlijke misbetaelinge sigh daer 

aen cost en schadeloos te kunnen en mogen verhaelen, yeder eene somma van tweehondert en vijftig 

gulden, segge de somma van 250 caroli gulden ad 20 st het stuk, dus te saemen vijffhondert gulden, segge 

500 caroli gulden, soo aen yeder bij maegscheydinge van heden den 28 october 1745 aen haer Hinderik en 

Jan Hinderik voor vaeders en moeders goet bewesen is, volgens maeghscheydinge de dato van heden, 

waer van het eene dubbelt nevens den versettinge onder Harmen Ickinck in Stockum desselfs mombers 

neven Swier Snellink nu Hoevink berustende is, welke somma van penningen sij ouderlose kinderen yeder 



als gemelt sullen kunnen trecken en aen haer moeten betaelt worden als sij den ouderdom van 20 jaeren 

sullen bereykt hebben. Edogh dese bewesene penningen alsdan niet voldaen ende betaelt wordende sal van 

yeder hondert gulden drie gulden interesse jaerlijks moeten betaelt worden, sullende de loskundinge ten 

wedersijden een half jaer voor den verschijnsdagh moeten geschieden en ider gedaen worden. Sonder argh 

of list in oirconde der waerheit hebbe ik verwalter richter dese nevens de comparanten gesegelt ende 

getekent. 

Actum Goor den 28 october 1745. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Derk Harmen van Assen en oud burgemr. Wolter Knaepe 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Wolter Snellink ende desselfs huisvrouwe Teunisken 

Snellink, nevens Harmen ten Bosche en desselfs huisvrouwe Jenneken Heuver, sij comparantinnen 

met haere ehemannen als haere wettige mombaers geadsisteert sijnde als vaeder en moeder, schoonvaeder 

en schoonmoeder van Gerrit Snellink ende desselfs huisvrouwe Aeltjen ten Boss. Ende bekenden en 

verklaerden sij comparanten voornoemt mits desen ten profijte van haer neve Jan Hoevink soon van 

wijlen Wolter Hoevink, soo sijn vaeder en moeder beyde overleden sijnde, te versetten en te verbinden 

voor haer soon en schoonsoon, doghter en schoondoghter Gerrit Snellink en Aeltjen ten Bos soo de 

bouwinge van het erve Hoevink aengevangen hebben, een stucke bouwlant groot ongeveer drie scheepel 

gesaey genaemt den Helmighs camp ten einde om sig daer aen in cas van onverhoopte misbetaelinge cost 

en schaedeloos te verhalen een somma van 250 gulden, segge 250 caroli gulden, welke somma voornoemt 

aen hem Jan Hoevink voor vaeders en moeders goet bewesen is volgens maegscheydinge de dato van 

heden waervan het ene dubbelt nevens de versettinge onder Jan Bruil in het carspel van Goor als desselfs 

mombaer berustende is; en welke somma aen hem sullen betaelt worden als hij den ouderdom van 17 

jaeren sal bereykt hebben. Edoch dese bewesene penningen alsdan niet voldaen en betaelt wordende, sal 

van yeder hondert gulden drie gulden interesse jaerlijks moeten betaelt worden. Sullende de loskundigen 

ten wedersijden een half jaer voor den verschijnsdagh moeten geschieden ende gedaen worden. Sonder 

argh of list in oirconde der waerheit hebbe ik verwalter richter dese nevens de comparanten gesegelt ende 

getekent. 

Actum Goor den 28 october 1745. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens Hooger Overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere dat voor 

mij ende ceurnoten dewelke waeren Arent Lentfert en Willem Grooten personelijk gecompareert ende 

erschenen sijn Lucas ten Sende uit Elssen ende desselfs huisvrouwe Willemina Swoferink, sij 

comparantinne met haeren eheman als haeren wetttigen mombaer geadsisteert sijnde. Ende bekenden sij 

comparanten verkoperen voornoemt verkoft te hebben aen Harmen Keysersvlys onder den Lekenbarg 

op de Borkelt woonende een camp lant gelegen op de Borkelt onder den Lekenbarg gerights Kedingen 

groot ongeveer een half mudde gesaey soo als nu in sijn bekende lymiten en bepalinge is gelegen; ende 

sulks voor een somma van hondert en negen en veertigh gulden, segge de somma van 149 caroli gulden 

ad 20 st het stuk. Bekennende comparanten verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten met den 

laesten cooppennink diervoegen te dancke en ten genoegen is voldaen ende betaelt, bedanckende voor 

goede betalinge en doen derhalven hiermede cessie, transport ende overdraght met belofte om desen 

verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende waren voor alle evictie op ende aenspraeke soo als 

erfkoops regt is; renuncierende sij comparanten deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de 

exceptie van ongetelden gelde. Sonder arg of list in waerheyts oirconde ten fine ende om te strecken nae 

behooren hebbe ik richter dese nevens den comparant geteekent en heeft de verwalter richter Gerhard 

Hulsken op versoek van de comparantinne mede getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 22 january 1746. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens Hooger Overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere dat voor 

mij ende nae benoemde ceurnoten erschenen sij de Heer dr. Wilhelm Hulsken voor sig selfs en in 

qualiteit als boedelhouder van de nalatenschap van wijlen desselfs ehevrouw Elisabeth Jalink. Ende 



heeft bekent verkoft ende in solutum overgegeven ende getransporteert te hebben derselver 

eygendomelijke allodiale maete het Sumpel genaemt achter het Sprockereef in sijn kennelijke limiten 

en bepalinge geleegen, geprovenieerd uit den boedel van wijlen burgermr. Werner Jalink ende Anna 

Ursula ten Noever aen Anna Margaretha Klint geweesen vrouw weduwe van wijlen de Heer Berent 

Hendrick van der Wijck, nu hertrouwt aen de Heer J. van de Waeter. Ende sulx in voldoeninge van 

een capitael van vijffhondert car gulden door compt. ende desselfs overleden huisvrouwe van mevrouw 

voorn. weduwe wesende genegotieert, doende compt. voor sig selfs ende in qualiteit als voren, daervan 

cessie, transport ende overdragt gelijk doet mits desen, met belofte desen verkoop ende overdragt voor alle 

evictie te staen wachten ende waeren als reght is. Des ten oirconde hebbe ik righter voorn. ende 

comparanten fine om te strecken nae behoren dese gesegelt ende eygenhandig onderteekent; ende waeren 

daer aen en over als keurnoten proc. Hendrik Jan Bos en Arent Lentfert. 

Actum Scherpenseel den 26 january 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Borchert Modders en de scholte uit Harcke erschenen sijn 

Garrit ten Olidam uit het carspel van Goor gerights Kedingen, nevens Berent ten Olidam en 

desselfs huisvrouwe Eulken Goorhuis uit het geright van Delden, sij comparantinne met haeren 

eheman als haeren wettigen vooght ende mombaer geadsisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten 

voornoemt verkoft te hebben aen Eultjen Scholmans op de Schollerije in de boerschap Harke 

woonende een halven gaerden groot ongeveer een en een half schepel gelegen aen het huis van Jan 

Vinkers in Harrike. Ende sulks voor een somma van hondert gulden, segge een somma van 100 caroli 

gulden ad 20 st het stuk. Bekennende sij comparanten verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten met 

den laesten cooppennink te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaelt, bedanckende voor goede 

betalinge en doen derhalven hiermede cessie, transport ende overdraght met belofte om desen verkoop ten 

allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; renuncierende sij 

comparanten verkoperen voornoemt van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie 

van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder argh of list in oirconde der waerheit hebbe ik verwalter 

richter dese nevens comparanten verkoperen dese geteekent en gesegelt voor dieselve op versoek van 

deselve door de verwalter richter Gerhard Hulsken, vermids geen seegel sijn gebruykende. 

Actum Goor den 1 february 1746. 

Doordien de wed. Scholmans dese hierinne gemelde 100 caroli guldens tegens drie ten hondert jaerlijks 

aen interes met een jaer malkanderen op te seggen van de tijdelijke diaconye van Markel opgenomen 

heeft, soo is tussen comparanten overkoomen dat dese overdraght soo lange bij de diaconye van Marculo 

sal verblijven totdat dese hondert gulden sullen sijn weerom gegeven. 

Actum Goor den 1 february 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Harmen Donders en Engbert Conings erschenen sij in desen 

weledelen gerichte Garrit Leferink uit Stockum en heeft voorgedraegen volgens vertoonde eygen hants 

versoek van Berent ten Gelkinck, soo wegens hooge jaeren en swackheit des lichaems niet tot Goor aen 

het lantgericht komen kan, in desen eedelen gerichte te compareren ten einde om nae landrechte van 

Overijssel cessie, transport ende overdraght te doen aen Hermen Weevers in Stockum woonende ende 

desselfs huisvrouwe Berendina te Duis ende derselver kinderen en erffgenaemen van een half hooylant 

sijnde ongeveer groot omtrent een en een half daghwerk hooylant gelegen in het Stockumerbroek bij 

de Bolsebeecke aen het Wiltreyse soo als het selve aldaer in sijn bekende lymiten en bepaelinge is 

geleegen. Ende sulks voor een somma van hondert en vijftig gulden, segge een somma van 150 caroli 

gulden ad 20 st het stuk vrij gelt; sonder eenige kortinge van 50e pennink, opdraght ofte anders. 

Bekennende hij Leferink voornoemt dat aen Berent ten Gelkinck als verkoper den eersten met den laesten 

cooppennink te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaelt, doende derhalven hiermede cessie, 

transport ende overdraght met belofte om desen verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende 

waeren voor alle evictie op ende aenspraeke. Sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ik 



verwalter richter dese nevens Garrit Leferink voor den verkoper om reden als voorschreven dese nevens 

mij verwalter richter getekent ende gesegelt. 

Actum Goor den 9 meert 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren dr. Wilhelm Hulsken en Gerrit van Leeuwen personelijk 

gecompareert end erschenen sijn Berent Keusekamp en desselfs huisvrouwe Grietjen Wijmerink 

tutore marito woonaghtig in het gerichte van Diepenheim. Ende bekenden sij comparanten voornoemt 

verkoft te hebben sonder reght van wederlosse haer gereghte derde part van een stucke bouwlant 

genaemt den Aenholds camp in sijn geheel groot ongeveer een heeren mudde gesaey in sijn bekende 

lymiten en bepaelinge gelegen met de westsijde langs Bartels en met de oostsijde langs het lant van de 

weduwe Jabbinga haer lant geleegen in den soogenaemden Koekkoek boerschap Stockum gerights 

Kedingen. Sijnde dit verkofte gereghte derde part suyver vrij ende onbeswaert uitgesondert alleen de 

heeren lasten ende sulks aen Tonis Wijemerink ende desselfs huisvrouwe Grietjen Meenderink ende 

desselfs erffgenaemen woonaghtig in de boerschap Stockum. Ende sulks voor een somma van hondert 

gulden, segge een somma van f 100 caroli gulden ad 20 st het stuk vrij gelt, sonder kortinge van 50e 

pennink, opdraght of anders. Bekennende comparanten verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten 

met den laesten cooppennink te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaelt, bedanckende voor 

goede betalinge ende belooven verkoperen de coperen ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren 

voor alle evictie op ende aenspraeke. Renuncierende de verkoperen van alle exceptien desen eenigsints 

contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde hebbe ik 

verwalter richter nevens de comparanten dese getekent ende heeft de verw. richter Gerhard Hulsken dese 

mede voor de comparanten op haer versoek gesegelt. 

Actum Goor den 23 meert 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Jan Harmen Heylersight en Jacob ten Varenhorst erschenen 

sijn Wolter Snellink uit Stockum ende desselfs huisvrouwe Teunisken Snellink (Meengs) tutore 

marito. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben aen Berent Brinckers ende desselfs 

huisvrouwe Hendrica Hogewegh (wonende te Lochem) en erffgenaemen sijn eygendoemelijke huis en 

den gaerden daer aen liggende het Plasmans genaemt in het dorp van Marculo gelegen, soo en als 

Hendrick Landevers int gebruyk heeft gehadt, sijnde den gaerden aen malkanderen gelegen met de een 

sijde langes die genaemde Konings steege en met de andere sijde voor een gedeelte langes Harmen 

Vedders en van de weduwe van Gerrit Monteni haer lant de Bijle genaemt, is gelegen. Ende sulks met sijn 

oude en nieuwe reght ende geregtigheit. Ende sulks vrij ende allodiael, sonder eenigh beswaer, 

uitgesondert de heeren lasten die daer op sijn ende sulks voor een somma van drie hondert dartigh 

guldens, segge een somma van 330 caroli gulden ad 20 st het stuk vrij gelt, sonder eenige kortinge van 

50e pennink, van overdragt of eenigh schrijfgelt. Bekennende de comparanten verkoperen voornoemt dat 

aen haer den eersten met den laasten cooppennink te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaalt, 

bedanckende voor goede betaelinge en doende derhalven hier mede nae lantrechte van Overijssel cessie, 

transport ende overdragt met belofte om desen verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende 

waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; renuncierende sij comparanten verkoperen voornoemt van 

alle exceptien desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde, sonder 

argh list. Des ten waeren oirconde ten fine om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter richter dese 

nevens de comparanten getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 21 april 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Jan Volkerink en Egbert Scholten gecompareert sij Jan 

Lunck uit Stockum in qualiteit als mombaer van Jan Janssen Daggers sijn overledene halve susters 

soon in Colmschate so Daggert getrouwt geweest; van welkers weegen hij compt. in voorschr. qualiteit 



de summa van 400 gulden in den jaere 1731 heeft ontfangen luit protocollatie van den 13 january dito 

jaers in het protocol van Colmschate. Ende hij comparant voor de manience van dien sijn halve thynde uit 

sijn erve in dato den 1 augustus 1731 gerigtelijk voor het gerichte van Kedingen verset ende dese 

vierhondert gulden, interesse en losse obligatie uitgedaen hebbende ende de renthe voor alimentatie van 

sijn prysis bij hem comparant genoten dieselve nu dese uitgedaene vierhondert gulden wederom terugge 

ontfangen in het halve erve Wilbers in Harrike Hindrik Wilbers en sijn ehevrouwe Jenne Clossers 

toebehorende tegens 3 gl 7 stuivers 8 penn percento jaerlijks; waarmede gelijke vierhondert guldens uit 

Wilbers uitgelost sijn die welke Hindrik Uunks uit Marckelo daerinne staen en verbonden heeft gehadt. 

Sijnde consequentelijk mede gecompareert Hindrik Wilbers en desselfs huisvrouwe, sij geadsisteert met 

haeren eheman als rentgever ende Hendrik Uunck als gewesen rentheffer, verklaerende hij Wilbers en 

vrouwe dat dese gementioneerde 400 gl van Jan Lunk invoegen voorschr. ontfangen hebbe ende Hindrik 

Uunck dat die meer gemelde 400 gl hem in sittenden gerighte gerestitueert sijn, casserende daerom sijn 

diesweegen gehadt hebbende verzetttinge. Ende hij Hindrik Wilbers en huisvrouw dat voorgemelde 

wederom opgeschooten capitaal ende te verlopene interesse aen Jan Lunk als mombaer voorn. weederom 

verbinden haer half erve Wilbers voor eenige jaeren van ds. Reyger en burg. Spraekel, uitgesondert een 

stucke lant ad ses schepel bevorens daer uit aen Poel Jan uit Harrike overgeset, gekoft tot de effective 

aflossinge toe die welke ter wedersijden een half jaer voor den verschijnsdagh gedaen sal mogen worden. 

Ende sulks onder afstant van alle exceptien in specie van ongetelden gelde. Des ten oirconde hebbe ik 

verw. richter dese gesegelt en onderteekent, gelijk mede dese met hunne marcken ondertekent, hebben 

Hindrik Uunks als gewesene ende nu weederom voldaene rentheffer. Ende aen mij verw. richter wegens 

haer alle vermids geen segel gebruyken. 

Actum den 13 mey 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende nae benoemde ceurnoten erschenen sijn Jan Kistemakers of nu Jan Volkerink ende 

desselfs huisvrouwe Henderikjen ten Thije, sij comparantinne met haeren eheman als haeren wettigen 

vooght ende mombaer geadsisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te aen Velt 

Jan kleermaeker in Harrike woonende ende desselfs huisvrouwe Gerritjen Veltjans ende haere 

erffgenaemen een stuck bouwlant genaemt het Protes stucke of Protes Nije groot ongeveer ses 

scheepel gesaey gelegen aen het hecke van Immink met den enden aen den Hellewegh en met den eene 

sijde langes dat velt, alles ingevolge coopbrief van dato den 30 mey 1745 op welke ses schepel lands de 

verkoperen op den 30 january 1740 volgens gerichtelijke versettinge aen Hendrik Wilbers en Harmken 

Wilbers sijn huisvrouw de somma van 55 gulden verstreckt hebben, edogh doordien hij Wilbers en vrouw 

voornoemt weghgegaen sijn sonder weder te komen, soo belooven Jan Volkerink en huisvrouwe en 

erffgenaemen om dien aengaende den cooper en desselfs huisvrouw en erffgenaemen ten allen tijden te 

sullen staen waghten en waeren voor alle evictie en een yeder op dit verkofte lant pretensie moghten 

maeken. Bekennende de comparanten verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten met de laesten 

cooppennink te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaalt, bedanckende voor goede betaelinge en 

doen derhalven hiermede cessie, transport ende overdraght met belofte om desen verkoop ten allen tijden 

te sullen staan waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke. Renuncierende de comparanten 

verkoperen van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van 

ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ten fine om te strecken nae behoren hebbe ik verwalter richter 

dese nevens de comparanten verkoperen getekent ende gesegelt ende waeren hier aen ende over als 

ceurnoten Jan Lunck en Egbert Scholten wien ten gevolge dese hebbe getekent ende gesegelt. 

Actum Goor den 13 mey 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Jan ten Zijthoff en Hendrik Renger personelijk gecompareert 

ende erschenen sijn Wolter Snellink uit Stockum ende desselfs huisvrouwe Teunisken Snellink tutore 

marito. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben aen Hindrik Uunks tot Marculo 

ende desselfs huisvrouwe Griete Cuipers ende erffgenaemen sijn eygendoemelijke stucke bouwlant 



gelegen tegen het huis van Jan Lodewijks aen de gemene heeren straate en ter anderen sijde aen het lant 

van Jan Harmen Heylersight. Ende sulks voor een somma van aght hondert gulden, segge de somma 

van 800 caroli gulden ad 20 st het stuk vrij gelt. Bekennende comparanten verkoperen voornoemt dat aen 

haer den eersten met de laesten cooppennink te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaelt, 

bedanckende voor goede betaelinge en doen derhalven hiermede cessie, transport ende overdraght met 

belofte om desen verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende 

aenspraeke; renuncierende comparanten verkoperen voornoemt van alle exceptien deesen eenigsints 

contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder argh list in oirconde der 

waerheid ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter richter nevens de comparanten 

dese getekent ende gesegelt. 

Actum in Stockum den 14 mey 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Jan ten Zijthoff en Hendrik Renger personelijk gecompareert 

ende erschenen sijn Wolter Snellink uit Stockum ende desselfs huisvrouwe Teunisken Snellink tutore 

marito. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben aen Harmen Vedders ende desselfs 

huisvrouwe Jenneken Roelofs ende erffgenaemen haer eygendoemelijke huis met een stukje lant 

daervoor gelegen genaemt den Ulkes gaerden waeruit gaat een half hoen jaerlijks aen den Huise 

Weldam ende sulks met sijne oude en nieuwe recht ende geregtigheid ende sulks voor een bedrag van 

driehondert gulden, segge een bedrag van 300 caroli gulden en 20 st. het stuk vrij gelt. Bekennende 

comparanten verkoperen voornoemt dat aen haar den eersten met den laesten cooppennink te dancke ende 

ten genoegen is voldaen ende betaalt, bedankende voor goede betalinge en doen derhalven hier mede 

cessie, transport ende overdraght, met belofte om desen verkoop ten allen tijden te sullen staan waghten 

ende waeren voor alle evictie op ende aensprake. Renuncierende comparanten verkoperen voornoemt van 

alle exceptien desen eenigsins contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder 

argh list in oirconde der waerheit ende om te strecken nae behooren hebben verwalter Richter nevens de 

comparanten dese getekent ende gesegelt. 

Actum in Stockum den 14en May 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Jan ten Zijthoff en Hendrik Renger personelijk gecompareert 

ende erschenen sijn Wolter Snellink uit Stockum ende desselfs huisvrouwe Teunisken Snellink 

eheluyden, sij in desen geadsisteert met Jan Cloosterman als haren verkorenen ende toegelaetenen 

momber ende hebben verklaert dat niet gaerne uit dese werelt te willen scheiden sonder over haere nae te 

laetene goederen testament gemaakt te hebben ende vooraf haar ziele aen Godt Barmhartigh ende haer 

lichaam ter eerlijke begraefenisse bevolen te hebben; soo is het dat aen de eene sijde haer nae te laetene 

kinderen ende bij vooroverlijden van dieselve haere kindskinderen bij representatie ende plaatsvullinge in 

alle haere nae te laetene goederen tot erffgenaemen stellen ende institueren, mits dat testaturen oudste 

soon aen Eultjen Lunck getrouwt en de op het erve opgebragt als een preupeum ende vooraff sal hebben 

ende trecken een seekeren camp lants ongeveer groot vijff schepel gesaey gelegen aen den smallen 

kerkdijck en den Roosencamp genaemt gelegen in Stockum ende bij vooroverlijden desselfs vrouw ende 

kinders, mids dat sij testateuren de bouwinge van het erve overgevende, daertegens voor dit vooruyt 

gemaekte lant sullen onderhouden ende verplight worden ende ook ter aerden bestadet ende indien 

yemand van de andere kinderen haar hier tegens mogten stellen, so sullen die sulx onderstaen met de 

legitime portie moeten afgaen; hebbende testateuren nae dat haer dese haere vermaekinge van woort tot 

woord was voorgelesen, verklaert daerbij te volharden en te persisteren ende eygenwillig ende met goeden 

raede daertoe getreden te sijn,versoekende dat hetselve, hetsij als een testament ofte codicil nae haeren 

doot sijn effect moge gewinnen. Des ten oirconde hebben nevens mij verw. richter sij testateuren en 

mombaer dese getekent ende van mij verw. richter gesegelt, gelijk het selve van haar lieden mede 

daermede omdat geen segel gebruyken gesegelt is. 

Actum den 14 mey 1746. 



 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Tobias van Ommen en Coenraet ter swaek personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Dries Rensinck van Marculo en desselfs huisvrouwe Geertjen 

Huntelaer tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben aen Henderick 

Heuteman ende desselfs huisvrouwe Jenneken Meenderinck ende erffgenaemen een stuck bouwlant 

genaemt het Nieuwe lant groot ongeveer ses scheepel gesaey kennelijk gelegen in sijn lymyten ende 

bepaelinge met de oostsijde langs het lant van Wissinck ende met de westsijde langs den gemeenen wegh 

aen den soogenaemden Cuylenberg in den Markeler enk des carspels Markel gerights Kedingen, sijnde 

suyver vrij ende onbeswaert als alleen uitgenomen met de verpondinge en contributie en vordere heeren 

lasten, welke nae sijn groote neffens Dries Rensinck sijne andere landerijen sal moeten verdeelt worden. 

Ende sulks voor en somma van vijffhondert vijff en vijftig gulden, segge een somma van f 555 caroli 

gulden ad 20 st het stuck. Bekennende comparanten verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten met 

den laesten cooppennink te dancke ende ten genoegen is voldaen en de betaelt, bedanckende voor goede 

betaelinge en doen derhalven hiermede cessie, transport ende overdraght met belofte om desen verkoop 

ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie ende aenspraeke, renuncierende sij 

comparanten verkoperen voornoemt van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie 

van de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ten fine om te strecken nae behooren 

hebbe ik verwalter richter nevens de comparanten dese eygenhandigh ondertekent ende heeft den 

comparant hier onder sijn merk eygenhandig getogen, vermits niet schrijven kan en heeft meester Tobias 

van Ommen dese nevens mij verw. richter voor de comparanten op hun versoek gesegelt. 

Actum Goor den 18 aug 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Tobias van Ommen en Coenraet ter swaek personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Dries Rensinck van Marculo en desselfs huisvrouwe Geertjen 

Huntelaer tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben aen Harmen 

Montenij ende desselfs huisvrouwe Henderickjen Dijckinck ende erffgenamen een stuckjen bouwlant 

groot ongeveer een half mudde gesaey genaemt den Muggensomp in sijn bekende bepalinge en lymiten 

kennelijk gelegen tusschen de landerijen van Derck Welmers in den Markeler Esch des carspels Markel 

gerights Kedingen; sijnde suyver vrij ende onbeswaert als alleen uitgesondert met de tiende ende de 

heeren lasten. Ende sulks voor een somma van hondert en vijftigh gulden, segge een somma van 150 

caroli gulden ad 20 st het stuk vrij gelt, sonder eenige kortinge. Bekennende comparanten verkoperen 

voornoemt dat aen haer den eersten met den laesten cooppennink te dancke ende ten genoegen is voldaen 

en de betaelt, bedanckende voor goede betaelinge en doen derhalven hiermede cessie, transport ende 

overdraght met belofte om desen verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle 

evictie ende aenspraeke, renuncierende sij comparanten verkoperen voornoemt van alle exceptien deesen 

eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde 

ten fine om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter richter nevens de comparantinne dese 

eygenhandigh ondertekent ende heeft den comparant hieronder sijn merk eygenhandig getogen, vermits 

niet schrijven kan en heeft meester Tobias van Ommen dese nevens mij verw. richter voor de comparanten 

op haer versoek gesegelt. 

Actum Goor den 18 mey 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Hendrik Scholten en Berent ten Goorhuis personelijk 

gecompareert ende erschenen sij Ros Waender tot Goor wonende ende bekende hij comparant 

voornoemt verkoft te hebben aen Jan ten Poel in Harrike woonende ende desselfs huisvrouwe 

Hermken Lunck uit Stockum ende erffgenaemen een stuk bouwlant groot ongeveer een mudde 

gesaey geleegen in den Harriker Esch met de eene sijde aen het gemene velt en met de andere sijde aen 

Jan Stoevelaer sijn lant ende sulks voor den somma van hondert en tien gulden, segge een somma van f 



110 caroli gulden ad 20 st het stuk, alles ingevolge coopbrief van dato den 21 january 1746. Bekennende 

comparanten verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten met den laesten cooppennink te dancke ende 

ten genoegen is voldaen ende betaelt, bedanckende voor goede betaelinge en doen derhalven hiermede 

cessie, transport ende overdragt met belofte om desen verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten 

ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; renuncierende den comparant verkoper voor alle 

exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelde gelde. Des ten 

waeren oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter richter dese getekent ende 

gesegelt ende heeft den comparant verkoper hier onder sijn merk eygenhandig getoogen, vermids des 

schrijvens onervaeren is en is dese mede door mij verwalter richter op desselfs versoek mede voor den 

selven gesegelt. 

Actum Goor den 22 mey 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Nycolaas van Daelen en Jan Bruggemans personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Hendrik ten Dam tot Marculo woonende ende desselfs huisvrouwe 

Geesken Berentsen, sij comparantinne met haeren eheman als haeren wettigen vooght ende mombaer 

geadsisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben ingevolge coopbrief van 

dato den 29 augustus 1745 aen Harmen Fokkers ende desselfs huisvrouwe Willemina Willemsen ende 

erffgenaemen mede tot Marculo woonende twee stuckjes bouwlant gelegen in den Markeler esch 

boerschap Markelo gerights Kedingen, sijnde het eene geleegen op den bergh met de oostsijde aen het lant 

van Elkinck en met de andere kant aen den Koelenbergh omtrent groot een half mudde gesaey en het 

andere stuckjen geleegen voor den bergh ter oostsijden aen Derk Smit sijn lant en aen de andere kant 

bijlangs het lant van Looman groot ongeveer een scheepel gesaey, sijnde dese verkofte stukjes lant als 

voornoemt vrij suyver ende allodiael sonder eenigh beswaer van uitgangen als anders als uitgesondert 

alleen met sijn heeren lasten soo tot copers laste blijven ende sulks voor een somma van twee honderdt 

en dartigh gulden, segge een somma van 230 caroli gulden ad 20 st het stuck vrij gelt. Bekennende de 

comparanten verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten met den laasten cooppennink te dancke ende 

ten genoegen is voldaen ende betaalt, bedanckende voor goede betaelinge en doen derhalven hier mede 

cessie, transport ende overdraght met belofte om desen verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten 

ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; renuncierende de comparanten verkoperen voornoemt 

van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. 

Sonder argh of list in oirconde der waerheit ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter 

richter dese nevens den comparant getekent en heeft de comparantinne hier onder, vermits des schrijvens 

onervaeren is, haar mark eygenhandig getoogen en is dese door mij verwalter richter op desselfs versoek 

mede voor deselve, vermids geen seegel sijn gebruykende, gesegelt. 

Actum Goor den 20 juny 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Bernardus van Eerden en Jan Roelof van Eerden personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Esken Lutteke Hengel ende desselfs huisvrouwe Jenneken Heyink; 

sij comparantinne met haeren eheman als met haeren wettigen vooght ende mombaer geadsisteert sijnde. 

Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben aen Jan Teemker ende desselfs 

huisvrouwe Fenneken Praeters van de Langestraete ende desselfs erffgenaemen in het Elsenerbroek 

woonende, drie schoft daegs hooylant geleegen in het Elsenerbroek waervan de andere halfscheit Derk 

Leetink toebehoort, geleegen naast de hooylanden van Lambert Crommendam en van de heer richter 

Fockinck ende sulks voor een somma van seventigh gulden, segge een somma van 70 caroli gulden ad 

20 st het stuk. Bekennende comparanten verkoperen voornoemt dat aen haar den eersten met den laasten 

cooppennink te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaalt, bedanckene voor goede betaelinge en 

doen derhalven hier mede cessie, transport ende overdraght met belofte om desen verkoop ten allen tijden 

te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; renuncierende de comparanten 

verkoperen van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van 



ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter 

richter nevens de comparanten dese eygenhandigh ondertekent en heeft de verw. richter Gerhard Hulsken 

op versoek van de comparanten dese mede voor deselve gesegelt, vermits geen seegel sijn gebruykende. 

Actum Goor den 17 july 1746. 

 

In 1746 laat Janna Boswinckel, wed. van Gerrit Koldeway, haar testament opmaken: 

manco .......... sonder over haere nae te laetene goederen testament gemaekt te hebben, bevelende dan 

vooraff haar ziele aan Godt Barmhartigh ende haer lichaem ter eerlijker begraffenisse, vervolgens soo is 

het dat sij testatrice voornoemt geadsisteert als voren om reeden tot haeren erfgenaem nomineert ende 

institueert haer broeder scholte Jan Mensinck in Stockum in alle haere nae te laetene goederen soo van 

klederen als anders niets uitgesondert om reeden dat sij testatrice den tijt haeres leevens bij hem sal 

verblijven en in cost en drank sal onderhouden worden, maekende en legaterende sij testatrice dan nogh 

aen haar suster Jenneken getrouwt geweest aen Harmen Cloppers (Vedders) in Stockum aen 

Wenninck te huis een somma van drie caroli gulden, hebbende testatrice geadsisteert als vooren nae dat 

haer dit haer vermaekinge van woordt tot woordt waere voorgelesen, verklaart daer bij te volharden en te 

persisteren ende eygenwillig ende met goeden raede daar toe getreden te sijn, verklarende dat hetselve het 

sij als een testament ofte codicil nae haeren doode sijn effect moge gewinnen. Des ten oirconde hebbe ik 

verwalter richter dese gesegelt ende getekent ende heeft Brinck Derck als mombaer van de testatrice dese 

nevens mij voor de testatrice getekent, vermids des schrijvens onervaeren is en hebbe ik verwalterr richter 

dese mede voor de testatrice gesegelt, vermids deselve geen seegel is gebruykende. 

Actum in Stockum den 3 augusti 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Roelof Huskes en Arent Rijtman erschenen sij Arent Baede 

te Markelo wel siekelijk maar dog nog selfs konnende op staan ende door het huys gaen ende sijn 

verstand ende memorie ten vollen magtig. Ende heeft verklaert sijn testament en uitterste wille te sijn dat 

aen sijn oudste broer Hindrik Bae waer bij in huys is, vermaakt ende tot erffgenaam steld ende 

institueert in alle sijn nae te laetene goederen, actien ende crediten, have ende vhee, linnen ende wullen, 

gereed goed en ongerede, niets uitgesondert ende sulx om goede reedenen die comparant seidt daer toe 

bewogen te hebben, sullende desselfs erffgenaam indien hem testator wat mensselijks moge overkomen 

hem eerlijk en nabuerlijk laeten begraeven; verders legateert hij testator aen sijn broers oudste soone Jan 

genaamt een somma van hondert caroli gulden door sijn oudste broeder Hinderick Bae uit te keeren 

end dan nogh legateert testator aen den armen van Marculo een ducaat mede soo door sijn broeder 

Hinderick te betaelen, begerende hij compt. nae dat hem dit sijn testament van woordt tot woordt was 

voorgeleesen en op de vraeg off daer toe eygenwillig en ongedwongen gekomen was, verklaerdt hij selve 

uyt vrijen wille also gemaakt te hebben, begerende dat hetselve nae sijn doot sijn effect moge sorteren, 

hetsij als een testament codicil ofte andere uitterste wille soo als deeses nae reght best kan bestaen. Des 

ten oirconde hebbe ik verwalter richter dese soo van gerightswegen gesegelt en geteekend gelijk mede 

door Willem Cuypers als door comparant versoght gedaen is geworden als des schrijvens onervaeren nogh 

seegel is gebruykende. 

Actum bij Marckelo den 5 augusti 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Jan Mentinck ende meester Ezama personelijk gecompareert 

ende erschenen sij de eedele Lambert Jan ten Doeschate soo voor sigh selfs ende als volmagtiger van 

desselfs huisvrouw Abigael Bourcourt luit procuratie van dato den 3 april 1745 voor de burgemeesteren 

van Oortmarssen Jan Grollen en Peter Tideman gepasseert, alhier gesien, gelesen ende van waerden 

erkent, ten einde om cessie, transport ende overdragt te doen aen Hendrik Boneman ende desselfs 

huisvrouwe Geertjen ende haer beyder erffgenaemen van de halfscheit van de soogenaamde Bonerije 

met het huys en hoff, regt en geregtigheeden, ap en dependentien van dien en van een hoekjen gront 

gelegen teegen de Groote Hedde daar torf uit hebben gegraeven, welk hoekjen gront in het gemeen blijft 



met Engbert Conings om de beesten te weyden ende mede de verdeelde landerijen en halve pote gront en 

de bomen daerop staande, blijvende de bleyke in het gemeen om te bleyken, waarvan echter Engbert 

Coninks het gras heeft, als sij comparanten coperen hetselve van monsieur Lambert Jan ten Doeschaete 

wijnkoper binnen Oortmarsum voor eenigen tijdt geleden hebben aengekoft en tegenswoordigh bewonen 

en bouwen; ende sulks voor een summa van aght hondert en dartigh guldens, segge een somma van f 

830 caroli guldens ad 20 stuivers het stuk, mits conditie dat de verkoperen de oncosten van den 50e 

pennink en overdraght van de eerste verkopersen tot haeren laste alleen sullen neemen, bedanckende voor 

goede betaelinge en doen derhalven hier mede cessie, transport ende overdraght met belofte om deesen 

verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; 

renuncierende de comparanten verkoperen van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in 

specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder argh of list in oirconde der waerheit ten fine om te 

strecken nae behooren hebbe ik verwalter richter dese getekent ende gesegelt gelijk mede de comparant 

sulks voor hem selfs als voor desselfs huisvrouw mede gedaen heeft. 

Actum Goor den 7 augusti 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Jan Mentinck ende meester Ezama personelijk gecompareert 

ende erschenen sijn Hendrik Boneman uit het carspel van Goor gerights Kedingen ende desselfs 

huisvrouwe Geertjen, sij comparantinne met haeren eheman als haeren wettigen vooght ende mombaer 

geadsisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft, gecedeert ende overgedraegen te 

hebben aen den eedele Gerrit Jan Hendrik Weerman coopman binnen Goor woonende ende desselfs 

huisvrouwe Helena Knape en erffgenaemen de halfscheid van de soogenaemde Bonerije met haer huis 

en hoff, regt en geregtigheid, ap en dependentien van dien en van een hoekjen gront geleegen tegen de 

Groothedde daer torf uit hebben gegraeven, welk hoekjen gront in het gemeen blijft met Engbert Conings 

om beesten te weyden en met de verdeelde landerijen halve pote gront en de boomen daerop staende, 

blijvende de bleyke in het gemeen om te bleyken waer van echter Engbert Conings het gras heeft soo als 

bij het selve van de edele Lambert Jan ten Doeschaete wijnkoper binnen Oortmarsum woonende ende 

desselfs huisvrouwe voor eenigen tijdt hebben aen haar gekoft en daervan op heeden gerigtelijke cessie, 

transport ende overdraght bekoomen; soo ende in diervoegen als de comparanten verkoperen voornoemt 

de halve Bonerije bewoonen en bouwen, alles ingevolge coopbrief van dato den 18 juli dese jaers quo 

relatio ende sulks voor een summa van aght hondert en dartigh guldens, segge een somma van f 830 

caroli guldens ad 20 stuivers het stuk, mits conditie dat de verkoperen de oncosten van den 50e pennink en 

overdraght van de eerste verkopersen haeren .. alleen sullen ... qualificatie van gemelde ten Doeschate en 

desselfs mede erffgenaemen sullen moeten inbrengen, bedanckende voor goede betaelinge en doen 

derhalven hier mede cessie, transport ende overdraght met belofte om deesen verkoop ten allen tijden te 

sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; renuncierende de comparanten 

verkoperen van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van 

ongetelden gelde. Sonder argh of list in oirconde der waerheit ten fine om te strecken nae behooren hebbe 

ik verwalter richter dese gesegelt ende eygenhandig gesubscribeert en hebben de comparanten verkoperen 

hier onder haar mark eygenhandig getoogen, vermids des schrijvens onervaeren sijn en hebbe ik verwalter 

richtert dese mede voor de comparanten gesegelt. 

Actum Goor den 7 augusti 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Tobias van Ommen en Abram Coedijck personelijke 

gecompareert ende erschenen sij Jan Scholte int Hoff uit Stockum, soo voor sigh selfs ende als 

boedelhouder van sijn wijlen vrouws naelaetenschap en wettige vaeder en vooght van sijne onmundige 

kinderen ende heeft voorgedraegen genoodsaekt te sijn tot betaelinge van sijne verschulde agterstendige 

heeren middelen aen de Richter van Kedingen als anders van Albert Peterman (Fruwink) uit Stockum 

ende desselfs huisvrouwe Geertjen Rijtmans te moeten fineren ende op te nemen een capitaele somma 

van hondert en vijftig gulden, segge een somma van 150 caroli gulden ad 20 st het stuk, voor welcke 



gemelde somma den rentgeever verbind sijn persoon en goederen ende in specie tot een reel hypotheek en 

onderpant stellende sijn eygendoemelijke stuckjen lant het Gaerdeken genaamt geleegen bij het 

Hesselink en aen den Grooten camp van hem Jan Scholte int Hoff. Ende sulks voor den tijt van ses aghter 

een volgende jaeren met dien verstande ende conditie dat in plaats van de interesse van dese 150 gulden 

gemelde gaerdeken sal bouwen voor den tijt van ses aghter een volgende jaeren; renuncierende hij 

comparant voornoemt van alle exceptien desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie 

van ongetelden gelden. Sonder argh of list in oirconde der waarheid ten fine ende om te strecken nae 

behooren hebbe ik verwalter richter dese nevens den comparant getekent ende gesegelt. 

Actum Scherpenseel den 22 augusti 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Tobias van Ommen en Abram Coedijck personelijke 

gecompareert ende erschenen sij Jan Scholte int Hoff uit Stockum, soo voor sigh selfs ende als 

boedelhouder van sijn wijlen vrouws naelaetenschap en wettige vaeder en vooght van sijn onmundige 

kinderen. Ende heeft voorgedraegen genoodsaekt te sijn tot betaelinge van sijne verschulde agterstendige 

heeren middelen aen de Richter van Kedingen als anders van Slight Teunis bode uit Stockum ende 

desselfs huisvrouwe Harmken Hesselink gefineert ende opgenomen te hebben een caepitale somma van 

hondert en vijftigh gulden, segge de somma van 150 caroli gulden ad 20 st het stuk, voor welcke 

gemelde somma den rentgever verbint sijn persoon en goederen ende in specie tot een reel hypotheek ende 

onderpant stellende sijn eygendoemlijke stukke hooylant groot ongeveer anderhalf dagwerck genaamt 

het Nije slag geleegen besijden de Leenhorst tusschen Dijkink en Wennink haer maete ende sulks voor 

den tijt van ses achter een volgende jaeren met dien verstande ende onder conditie dat in plaats van de 

interesse den rentheffer Slight Teunis jaerlijks het vlas in plaats van de interesse van dese 150 gulden van 

gemelde stukjen hooylant sal trecken en profiteren. Ende door dien hij Slight Teunis dese gemelde 150 

caroli gulden soo aen Scholte int Hoff verstrekt heeft van hem selven niet gehadt heeft maer van Jenneken 

Hogelaar bij Diepenheim op het erve Hogelaar woonende heeft moeten opnemen ende fineren, soo heeft 

hij Slight Teunis en huisvrouw tutore marito in sittende gerichte bekent en beleden dese 150 caroli gulden, 

soo aen Scholte int Hoff verstrekt hebben van haar Jenneken Hogelaar voornoemt geleent ende te dancke 

ontfangen te hebben, belovende daar van jaerlijks te sullen betaelen promptelijk voor interesse tot de 

effective aflosse en wederomgaeve toe, die ten wedersijden sal vrij staen een half jaer voor den 

verschijnsdagh op te seggen de somma van vijff caroli gulden; verbindende hij Slight Teunis en vrouw 

daar voor haere personen ende goederen ende in specie mede het stuckjen hooylant soo haar op heden 

door Scholte int Hoff gerichtelijk verset is, om haer daar aen ten allen tijden, soo wegens capitael als 

interesse, cost en schadeloos te konnen en mogen verhalen; renuncierende soo wel den eersten comparant 

Scholte int Hoff als de tweede comparant Slight Teunis en huisvrouwe voornoemt van alle exceptien 

desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder arg of list in 

oirconde der waarheit ten fine om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter richter dese nevens den 

eersten comparant Scholte int Hoff dese getekent ende gesegelt ende hebben de andere comparanten hier 

onder haar mark eygenhandigh getrocken, vermits des schrijvens onervaeren sijn, en doordien geen seegel 

sijn gebruykende hebbe ik dese mede op haar versoek voor haar gesegelt. 

Actum Scherpenseel den 22 augusti 1746. 

 

Ick Carol Fredrick Cramer wegens de Hoogheyd van de provincie van Overijssel Richter van Delden doe 

cond en certificere kragt deses dat voor mij en mijne ceurnoten hier nae benoemt in den gerichte 

erschenen zij Hoogh Geb Gestr Heer Georg Herman Henrick Baron van Munster Heer van Suerenberg etc 

en verklaerde so voor hem selfs als onder caute de rato voor desselfs absente vrouw Ehegemalinne in de 

kragtigste forma rechtens bij desen te constitueren en magtig te maken den ed. Philip Lodewijk Fernandes 

om uyt sijn heer comp. naeme te ontvangen en over te nemen sodaenen capitale summa van 7000 caroli 

gulden als hij hem constituent van Tideman en Jan en Thomas ten Cate off derselver momberen en 

gequalificeerdens genegotieert heeft en daer en tegen aen die renthefferen voor het landgerichte van 

Kedingen te passeren sodaenen gerichtelijken verband in en op des heeren constituents vrije onbeswaerde 



en eygendoemelijke goederen met naeme Slichman, Lammertink, Snellink en Clooster soo en als die 

met alle haere ap en dependentien en verderen toebehoor in de boerschap Markelo in den gerichte van 

Kedingen gelegen zijn, volgens sodaenen acte als aen den geconstitueerde bij minute sall worden ter 

handen gestelt. En voorts in desen alles te doen en te verrigten wat nae exigentie van sulken en 

omstandigheden mogte vereischt worden. En hij heer constituent selff present zijnde soude kunnen mogen 

of moeten doen als ware het dat hier toe eene speciale of ampelere magt mogte vereischt worden, dewelke 

den heer constituent verklaart bij desen te willen gegeven te hebben en houden als off sulks desen van 

woord tot woort geinsereert ware en als off hij heer constituent sulks aldus in eygener persoon verrigtet 

hebbe .. stukje latijn .. Des te oirconde hebbe ik richter voorn. dese benevens den heer constituent 

eygenhandig getekent en gezegelt ten overstaan van dr. Joan Willem Cramer en Deetmer Smid als 

ceurnoten. 

Actum Delden den 18 augusti 1746. 

 

Ik Borhard Engelbert Arenslinde der rechten docter Hoogvorstelijk Munstersche raet en referenderius, ook 

Richter en Graaf van de Amten Rheine en Bevergeren, doe bij desen an alle en an yegelijk te weten hoe 

dat in den jaere 1746 op dinsdag den 6 september voor mij gecomen en gerichtelijk erschenen sij de Hoog 

Wel Geb Vrouw Dorothea Philippine Wilhelmina Baronnesse van Munster geboren Baronnesse van 

Hammerstein Vrouw van Suerenberg, seyde en bekende vrij opentlijk hoe dat zij met allen die in dato den 

18 aug. 1746 van haer gepasseerde volle magt op den edele heer Philip Lodewijk Fernandes ad 

subberendum et .. van seven duysent caroli gulden openbare en goed keure, maar bekende ook daar 

benevens dat sij en haar Ehe Heer den Hoog Wel  Geb Genaedige Heer Georg Herman Henric Vrijheer 

van Monster sodaene 7000 caroli gulden wel ontvangen hebben raetgevende en goedkeurende aldus 

nogmaals mits desen sodane volmagt en den ontvang van die 7000 caroli guldens in de bestendigste forma 

regtens; renuncierende daer en boven van alle den vrouwlijken geslagte toekomende regts beneficien en 

gunsten als senatus consult vellejanus non accepto et in rem verso pecunia. Voorts erschenen voor mij 

richter bovengemeld de Hoogh Wel Geb. Vrijheer Georg Herman Henric Baron van Monster Heer van 

Suerenborg en desselfs bovengem. Ehegemalinne Dorothea Philippina Wilhelmina van Hammerstein, 

seiden en bekenden dat sij boven die hier vorengemelde en ontvangene 7000 gulden Hollands nog vorder 

an den Heer Philip Lodewijk Fernandes commissie en vollmagt gegeven hebben van Jan Tideman en Jan 

en Thomas ten Caete of derselver momberen te negotieren en op te nemen seven duisend caroli gulden 

met belofte dat sij alle het geene wat voorgem. geconstitueert gewesene en bij desen naeder constitueert 

wordende heer Fermandes doen negotieren, opnemen en handelen mogte voor angenaam te houden en als 

off het door haar selfs geschied was te agten, dan mandatiseren en geconstitueerde heer Fernandes in alles 

schadeloos te houden en met al haere goederen daer voor in te staen en te indemniseren, alles bij haare 

adelijke eere en trouwe onder gedaene supelatie aen handen van den ondergeschrevenen gerigts secreatris 

en daar bij versogt getuigen gottlich lantrecht. Des ten oirconde hebbe ick richter dit document met mijn 

gewoone gerightssegel bevestigen en door den gerights secretaris schrijven en ondertekenen laten 

signatum ut supra. 

In fidem premisserum. Lauks Kannegieter judicio Rhein en Bevergeernen sis secretarius scripsit et 

scripscripsit. 

Onderstont Georg Herman Henrick von Monster, Dorothea Philippina Wilhelmina van Hammerstein. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens Hooger Overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere dat voor 

mij ende hier nae benoemde ceurnoten is erschenen de heer Philip Lodewijk Fernandes in qualiteit als 

volmagtiger van de Hoogh Wel Geboren Gestrenge Heer Georgh Herman Henderik Baron van Monster en 

desselfs vrouw Gemalinne de Hoogh Wel Geboren vrouw Dorothea Philipina Wilhelmina Baronnesse van 

Hamerstein, respective Heer en Vrouwe van Sourenborgh etc, luit twee distinate procura vertoont voor het 

lantgerichte van Delden in dato den 18 aug. en de twede op den 6 sept. voor Graeven gerichte van Rheene 

en Bevergeren debite gepasseert alhier vertoont, gelesen en van waarden erkent en verklaarde hoe dat 

welgemelte sijn Heer en Vrouw constituenten wegens opgenomene en wel toegetelde penningen opregt en 

deugdelijk schuldig sijn aen Jan Tideman en Jan en Tomas ten Caete, boven en behalven sodaene seeven 



duisent caroli guldens waar voor aen het gerichte van Delden hypothecatie geschiet is, nog een gelijke 

capitale somma van seven duisent caroli guldens van 20 st met belofte deselve jaerlijks te willen verrenten 

met drie gl en 10 st, edog dat met drie gulden van het hondert sal kunnen volstaen als de rente binnen twee 

maanden nae den verschijnsdag prompt betaalt wort, waar van de eerste rente sal verschijnen op den 12 

sept. 1747 en soo vervolgens van jaar tot jaar tot de werkelijke aflosse toe, dewelke aan weersijden sal 

vrijstaen om een half jaar voor den verschijnsdag reciproce te denuntieren, welke renunciatie aen sijden de 

renthefferen aen het gericht sal mogen geschieden als wanneer dit capitaal met alle de interesse cost en 

commervrij sonder enig beswaar van royement als anders binnen Delden in goeden groven en hier te lande 

gankbaere muntsoorten sal moeten erleght en betaalt worden; voor welk capitaale somma de renten 

vandien en de stipte naekominge van allen deesen de rentgeveren verbinden in het gemene haere personen 

ende vaste goederen sonder onderscheit van naeme en plaatse hoe die genaemt off waar gelegen sijn en 

dan nogh daar en boven tot een speciaal hypotheek en onderpant daar voor stellende en verbindende haere 

Hoog Welgeboorne eygendoemelijke vrije allodiaele en onbeswaerde goederen en erven met naemen 

Sligtman, Lambertink, Snellink en Clooster met aller derselver pertinentien, ap en dependentien soo als 

deselve in de boerschap Marculo en Stockum in desen weledelen gerichte van Kedingen geleegen sijn en 

op den heer rentgever als oudste soon en eerstvolger van sijn wijlen Hoogh Welgeboren ouderen 

gedevolveert, ook volgens vertoonde acte van cessie van desselfs respective heeren broederen en susteren 

aen sijn Hoogh Welgeboren in privativen eygendom sijn toebehorende met magtgevinge aen de 

renthefferen om in val van onverhopelijke misbetaelinge der renten ofte ook van het capitael selffs sigh 

aen de pachten en opkomsten van die goederen, soo wel als aen alle voornoemde goederen selfs cost en 

schadeloos te cunnen en mogen verhalen; renuncierende de rentgeveren vervolgens op alle ende een 

ygelijk exceptien en beneficien regtens desen contrarierende, voorts op alle adelijke privilegien, gratien en 

prerogativen als ook ten opsigte van Mevrouw rentgeverse op het beregsicum fenatuf consulti vellejani en 

authentica si qua mulier en wat verder den vroulijken geslagte moghte cunnen te stade komen, als mede sij 

beyde op de exceptie dat generale renunciatie geen plaatse hebbe ten sij speciale voorgae, met submissie 

aen de judicature van sodaene gerichte daar dese verbondene goederen gelegen sijn. Alles sonder arg of 

list des ten waeren oirconde hebbe ik richter voornoemt beneffens den geconstitueerde heer comparant 

dese eygenhandig getekent ende gesegelt en waeren als ceurnoten met mij richter hier aen en over dr. Jan 

Willem Craemer en Willem Grooten. 

Actum Scherpenseel den 12 sept. 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende nae benoemde ceurnoten gecompareerd persoonlijk gecompareert en erschenen is 

Harmen Donders en derselver huysvrouw Janna Twenhuys. En bekenden sij comparanten op den 10 april 

deses jaers verkoft te hebben aen Berent Frijlinck en derselver huysvrouw haar comparanten 

eygendoemlijken toebehorende camp lant genaamt den Reynt toe Laars camp met het hooylant daer 

in gelegen en zoo en als deselve in sijn vrugten en bewallinge agter het Sprokreef in de markte van Harke 

kennelijk geleegen is, sijnde vrij allodiael en verders met alle lusten en lasten, olde en nije geregtigheyt 

van dien en sulx voor een somma van agt hondert gulden vrij gelt, van welke cooppenningen de coperen 

tot haeren laste overnemen een capitaal ter somma van ses hondert gulden ten profite van juffer van 

Markel tot Deventer in voornoemde camp gevestigt, met nog vier en veertigh gulden tyen stuyvers aen 

verlopen interesse tot den 1 novemb. 1746 incluis; en dan nogh een capitaal ter somma van een hondert 

gulden ten profite van Coenraat ter Swaak mede in voornoemde camp gevestigt met nog 18 gl 14 st 12 

penn aen verlopen interesse tot den 20 january 1747 incluis, als mede aen vrouw van Assen weegens 

agterstant van het gesaey tot den jaere 1745 inclusive de somma van 4 gl 18 st, dus te samen een somma 

van 767 gl 12 st; van welke penningen de comparanten verkoperen mits desen worden ontlast en bekenden 

sij comparanten verkoperen voorn. van den overschot of super plus deser cooppenningen volkomen 

voldaen en betaalt te zijn, doende derhalven hiermeede cessie, transport en overdragt; hun comparanten 

daar van ontervende en de coperen voornoemt daar wederom aenerven; caverende sij comparanten 

verkoperen wijders voor alle evictie op en aenspraeke desen enigsints contrarierende gelijk sij cooperen 

meede de verkoperen caveeren voor alle naemaninge van bovengenoemde overgenomen penningen 



waarvan deselve ten eenenmaal worden ontlast. Daar dit aldus passeerde waeren nevens mij verwalter 

rigter an en over als ceurnoten Coenraed ter Swaak en Jacob Kreyenvelt. In kennisse der waarheyt en om 

te strecken nae behoren hebbe ik verwalter rigter opgemelt dese nevens de comparanten verkoperen 

eigenhandig getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 31 september 1746. 

 

Wij burgemeesteren, Schepenen ende Raden der stadt Zwolle certificeren hier mede dat voor ons 

erschenen is Annigjen Gerrits, voormaels huisvrou van wijlen Jan Gelkink en van wien een kint heeft en 

nu weduwe van wijlen Roelof Hendriks en bekende in de beste forme regtens te hebben geconstitueerd 

ende volmagtig gemaakt, sulx doende bij desen Hendrik Schierholt hovenier op het Laar, ten einde om 

namens haar compt. in der minne of door middelen regtens in te vorderen van Gerrit Roesink en sijn 

vrou wonende in het Rigterampt van Kedingen boerschap Elsen, alsodane somma van vierhonderd 

car. gl met de agtstedige renten van dien als sij vermogens hypothecatie van den 21 december 1714 van 

deselve als getrouwd geweest aen Jenneken voormaals huisvrou van Jan Roesink en uit dien hoofde 

eigenaar en possesseur van het onderpant in voorn. hypothecatie vermelt hebben, moet deselve te 

ontfangen daervoor te quiteren, cautie na landragte te stellen, en generalijk alles te doen en te verrigten 

wat compt. selfs present sijnde soude kunnen mogen en moeten doen; alles met magt van substitutie en 

onder belofte van ratihabitie, indemniteit en vorder verband als na regte. Des ten waren oirconde hebben 

wij dese met onses stadszegel en de subcriptie van ene onser stads secretarien gedaen bekragtigen. 

Binnen Zwolle den 18 juny 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende nae benoemde ceurnoten gecompareerd sijn Gerrit Rousink uit Elssen ende derselver 

huysvrouwe Fenne Megelink, sij geadsisteertd met haar man als haeren toegelaetenen momboir ter eene; 

ende Hindrik Schierholt hovenier op het Laer, als volmagtiger van Annetien Gerrits voormaals 

huysvrouwe van wijlen Jan Gelkink op diewelke seeker uitstaende capitaal van vierhondert gl cum interes 

ten laste van Jan Roesink en Jenneken sijn huysvrouw is gedevolveert ter andere sijden; waar voor 

seeker stucke bouwlandt van ses schepel het Oink stucke genaamdt voor het gerichte van Kedingen op 

den 21 december 1714 was verhypotiseert ende hebben gemelde Gerrit Roesink en vrouw ende Hindrik 

Schierholt cragt vertoonde gerichtelijke procuratie voor de magistraat der stad Swolle den 18 junius 

laastleden gepasseert, verklaard wegens voornoemde capitaal ende verlopene interesse geconvenieert ende 

geaccordeert te sijn dat het een en ander sal worden voldaen ende betaalt met drie hondert caroli gulden 

contant aen hem Hindrik Schierhold te betaelen waertegens hij Hindrik Schierholt van de bevorens 

gedesigneerde pretensie afsiet ende het geweesen verhypotiseerde landt libereerd ende weederom vrij 

geeft. Hebbende hij Gerrit Roesink en huysvrouwe wijders verklaart van de heer dr. en burgemr. ten 

Brincke weederom genegotieert ende gefineert te hebben een summa van tweehondert en vijftig car. 

gulden te verinteressen tegens 3 percent jaerlyx waarvan het eerste jaar interesse sal verscheenen wesen 

als heden over een jaer tot de aflosse toe, die ten weedersijden een half jaer voor den verschijnsdag sal 

moogen en moeten opgeseght worden, soo voor capitael als te verlopene interesse tot des heers rentheffers 

securiteit weederom voorgementioneerde stuk lands het Oinck stucke genaamt specialijk 

verhypotiserende, gelijk doen mits desen. Des ten oirconden is dese van mij verw. righter gesegelt en 

geteekend als ook van hem Gerrit Roesink voor hem en sijn vrouw ende heeft Hindrik Schierhold in 

voorverhaalde qualiteit hieronder sijn mark eygenhandigh getrocken, vermits des schrijvens onervaeren is 

en hebbe ik deese mede op versoek van de comparanten, vermids geen seegel sijn gebruykende, gesegelt. 

En waeren hier aen en over als ceurnoten Willem Grooten en Abram Coedijck. 

Actum Goor den 2 octobris 1746. 

Binnen de staande obligatie met de interesse van dien de dato den 21 december 1714 is mij 

ondergehandmerkt door Garrit Roesink en huysvrouw voldaen en gerestitueert, weshalven daarvan te 

dancke en ten vollen quitere en magh lijden dat die versettinge ten prothocolle moge worden geroyeert. 

Actum Goor den 2 octobris 1746. 

 



Ick Peter Vatebender j.u.d. wegens Hooger Overigheit Schultes van Staphorst en Rouveen doe cont ende 

certificere cragt deses dat voor mij en ceurnooten Coert Jansen ende Albert Jansen gecompareert sijn den 

Eerwaarden Heer Wilhelmus Sluyter predicant te Rouveen en vrouwe Agneta Schutte echterluiden 

tutore marito; verklarende in amplissima juris forma te hebben geconstitueert ende volmagtig gemaakt, 

sulks doende cragt deses den heer advocaat Joan Jalink speciael om uit naeme ende vanwegens hun 

comparanten voor het eedele scholten gerigte van Kedingen te compareren en in derselver naeme mede 

voor de verdere erffgenaemen Schutte caverende om een welbetaalde somma van penningen aen Derck 

Welmers en eheliefste en erven gerigtelijk te cederen ende transporteren een garf thiende sijnde vrij en 

allodiael goet, gaende uit het erve en goed Sigginck in de boerschap Stockum onder den voorschr. 

gerigte van Kedingen gelegen en door haer comparanten pro se et qualitate predute aen gedagte Derk 

Welmers verkogt id sub clausilus ratihabitionis inden nitatif caterif de jure necessaris at confuetis. Des ten 

waren oirconde heb ik schultes gemeld dese getekent ende gesegelt. 

Actum Rouveen den 3 october 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Jan Hogelaar en Gerrit Efferinck personelijk gecompareert 

ende erschenen sijn Jan Brinkers uit Stockum ende desselfs huisvrouwe Berentjen Landewers tutore 

marito. Ende bekenden sij comparanten voornoemt gefineert ende opgenomen te hebben van Harmen 

Nijmeyer van de Borkelt ende desselfs huisvrouwe Anne Scholmans een somma van hondert gulden, 

segge een somma van 100 caroli gulden ad 20 st het stuk, te verrenten tegens drie ten hondert, waarvan 

het eerste jaar interesse sal verschenen weesen als heden over een jaer ende soo vervolgens van jaer tot 

jaer tot de effective aflosse ende wederomgaeve toe; die ten wedersijden sal vrij staen een half jaar voor 

den verschijnsdagh te denuntieren ende op te seggen; voor welke gemelde capitael ende daer op te 

verlopene interesse sij comparanten voornoemt verbinden haere personen ende goederen ende tot 

hypotheeq en onderpand stellen hun eygendoemelijke een derde part van het plaetsjen Odink genaemt 

gelegen in Harrike gerights Kedingen soo in diervoegen als sij comparanten rentgevers voornoemt 

gemelde derde part van Jan Cremer en Anna Elisabeth Cremer getrouwt aen Welmer Ravenshorst, 

Hendrik Waanders en van Maria Cremers huisvrouw van Hendrik Waanders op den 20 february 

1745 hebben aengekogt voor een somma van 500 caroli gulden. ..... ten einde de rentheffers ten allen 

tijden soo wegen capitael als interesse haer daer aen bij misbetalinge te kunnen en moeten verhalen; 

renuncierende de comparanten rentgeveren van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in 

specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder argh of list. In oirconde der waarheid ten fine ende 

om te strecken nae behooren, hebbe ik verwalter richter opgemelt dese getekent en hebben de 

comparanten rentgeveren hier onder haer mark eygenhandig getrocken, vermits des schrijvens onervaeren 

sijn en is dese soo van gerightsweegen als mede voor de comparanten op haer versoek en vermids geen 

segel sijn gebruykende gesegelt. 

Actum Goor den 11 octobris 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Aent Cappen en Adolf Hendrick van Uitert personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn burgemeester Jan Willem Spraekel ende desselfs huisvrouw Anna 

Christina Putmans tot Goor woonende, sij comparantinne met haeren eheman als haeren wettigen 

vooght ende mombaer geadsisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten voornoemt gefineert ende 

opgenomen te hebben van de stadsdienaar van Goor Berent ten Zijthoff ende desselfs huisvrouwe 

Johanna ter Weele ende erffgenaemen een somma van tweehondert gulden, segge de somma van 200 

caroli gulden ad 20 st het stuk, te verrenten tegens vier ten hondert jaerlijks waervan het eerste jaer 

interesse sal verschenen weesen als heden over een jaer en soo vervolgens van jaer tot jaer tot de effective 

aflosse ende wederomgaeve toe, die ten wedersijden sal vrijstaen een half jaer voor den verschijnsdagh te 

denuncieren ende op te seggen; voor welke voorschreven capitael ende aflosse ende interesse comparanten 

rentgevers verbinden haere personen ende goederen ende tot meerder securiteit van de renthefferen tot een 

reel hypotheeq ende onderpant stellende haer eygendoemelijke halve erve den soo genaemden Grooten 



Pot genaamt geleegen in de boerschap Harrike gerights Kedingen, waervan de wederhelft de 

coopman Derk ten Hengel tot Deventer ende desselfs huisvrouwe Femia ten Hengel eheluyden ende 

desselfs erffgenaemen toebehoort, ten einde de renthefferen in cas van onverhoopte misbetaelinge sigh 

daer aen ten allen tijden soo weegens capitael als interesse cost en schadeloos sullen kunnen ende moeten 

verhaelen; renuncierende de comparanten rentgeveren voornoemt van alle exceptien deesen eenigsints 

contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder argh of list in oirconde der 

waarheit ten fine ende om te strecken nae behooren, hebbe ik verwalter richter voornoemt nevens de 

comparanten dese gesegelt ende eygenhandigh gesubscribeert. 

Actum Goor den 14 octobris 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren procurator Hendrik Jan Bos en Hermen Alink personelijk 

gecompareert ende erschenen sij de Heer Richter van Kedingen Assuerus Fockinck ende bekende hij 

comparant verkoft te hebben aen de Scholte van Rijssen Jan Dickers ende desselfs huisvrouwe 

Derkjen Harmelinck ende haeren beyder erffgenaemen het soogenaemden erve het Tjoonk gelegen in 

de boerschap Elssen gerights Kedingen met alle sijne lusten en lasten alles in conformite den coopbrief 

can dato den 23 augusti 1746 quo relatio ........... maete so de heer verkoper selfs gebruykt en deswelk hij 

heer verkoper voor hem sijn eygendom daer behout, dogh heeft de heer verkoper mede in den verkoop van 

het erve voornoemt verkoft het vrije stuckjen lant van Tjoonk de Krukke genaemt in sijn bekende lymiten 

en bepaelinge gelegen ende sulks voor een somma van penningen den eersten met den laesten 

cooppennink te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaelt, bedanckende voor goede betaelinge en 

doet hij heer verkoper voornoemt hier mede cessie, transport ende overdraght met belofte om desen 

verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; 

renuncierende den heer verkoper van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de 

exceptie van ongetelden gelde; id informa amplissima. Sonder argh ofte list in oirconde der waerheid ten 

fine ende om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter richter nevens den heer verkoper dese getekent 

ende eygenhandigh gesubscribeert. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 19 october 1746. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens Hooger Overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere dat voor 

mij ende ceurnoten dewelke waeren Arent Lentfert en Abram Coedijck personelijk gecompareert ende 

erschenen sij de Eedele Joan Jalink j.u.d. en burgermeester der stadt Goor in qualiteit als volmagtiger van 

de Eerwaarde Heer Wilhelmus Sluyter predicant te Rouveen en dessels huisvrouwe Agneta Schutte 

tutore marito luit speciale procuratie voor de heer Peter Vatebender schultes van Staphorst en Rouveen 

den 3 october deses jaars gepasseert, alhier in judicio gesien, geleesen ende van waerden erkent ende met 

het vidimus getekent ten einde en vanwegens haar constituenten in den eedelen gerichte van Kedingen te 

compareren ende aldaer en vanwegens de constituenten voornoemt soo voor haar selfs als mede 

vanwegens de verdere erffgenaemen Schutte voor dieselve mede caverende, te doen behoorlijke cessie, 

transport ende overdraght aen de eedele Derk Welmers tot Marculo gerights Kedingen woonende ende 

desselfs huisvrouwe ende haar beyder erffgenaemen, van een garf thiende, sijnde vrij ende allodiaal 

goed gaande uit het erve en goed Siggink in de boerschap Stockum onder den voorschreven gerigte van 

Kedingen gelegen. Bekennende hij comparant dat den eersten met den laesten cooppennink te dancke 

ende ten genoegen is voldaen ende betaalt, bedanckende comparant voor goede betaelinge en doet hij 

comparant hier mede cessie, transport ende overdraght met belofte om desen verkoop ten allen tijden te 

sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aensprake; renuncierende hij comparant van 

alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde, idque 

in forma amplissima. Sonder argh of list in oirconde der waarheid ten fine ende om te strecken nae 

behooren hebbe ick richter nevens den comparant dese gesegelt ende eygenhandig gesubscribeert. 

Actum Scherpenseel den 12 november 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 



dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Hindrik Clossert en Hermannus Trellekes gecompareert ende 

erschenen sij Tobias van Ommen tot Goor in Twenthe woonende ende heeft vertoont procuratie voor de 

weledele achtbaere burgermeesteren, scheepenen ende raeden der stad Haarlem gepasseert, alhier in 

judicio gesien, gelesen en van waarden erkent ende met het exhibitum getekent, ten einde om ende 

vanwegens de eerwaarde heer Lucas Luyken predicant tot Haarlem aen het landgerichte van 

Kedingen te compareren ende aldaar ende vanwegens den constituent te doen behoorlijke cessie, transport 

ende overdraght aen Jan Harmen Heylersight woonagtigh tot Marculo ende desselfs huisvrouwe ende 

erffgenaemen van een vierde part in seeker erve genaamt het Hungerink geleegen in de boerschap 

Stockum in het gerichte van Kedingen. Bekennende hij comparant geconstitueerde dat den eersten met 

den laasten cooppennink volgens eygenhandige quitancie van de eerwaarde heer Luyken de dato den .. 

deses jaers is voldaen ende betaalt; doende hij geconstitueerde hiermede aen den cooper ende desselfs 

huisvrouwe ende erffgenaemen cessie, transport ende overdraght met belofte om deesen verkoop ten allen 

tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke soo als erfkoops regt is, 

idque in forma amplissima. Renuncierende hij comparant van alle exceptien deesen eenigsints 

contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder argh of list in oirconde der 

waarheid ten einde ende om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter richter voornoemt nevens den 

comparant dese gesegelt ende eygenhandigh gesubscribeert. 

Actum Goor den 12 nov. 1746. 

 

Ick Assuerus Fockinck wegens Hooger Overigheit Richter van Kedingen doe cont en certificere dat voor 

mij ende nae benoemde ceurnoten personelijk erscheenen sijn Arent Arentsen Beuse nu Megelinck ende 

desselfs huisvrouw Swenneken Lammers Kostee egteluyden tutore marito; dewelke bekenden na 

ontfangst van den eersten met den laasten cooppennink cessie, transport en overdragt gedaen te hebben, 

gelijk sij compt. also cederen, transporteeren en overdragen kragt deeses aen Gerrit Waenders en desselfs 

huisvrouw Geertien en haer beyder erfgenamen, haar eygendoemelijke stucke bouwlant voor vrij en 

allodiaal in den Boomkamp tussen de landerijen van Willem Efinck (Asinck?) en Jannes ter Harmsel in 

den Enter esch gerights Kedingen in sijn bekende bepalinge gelegen ende soo voor deesen bij Jan 

Smalbrugge is in gebruyk geweest, hun compt. daar van ontervende en de cooperen voorn. ende hare 

erfgenamen daar weederom aenervende, met verder belofte om voorschr. stucke lant ten allen tijden te 

sullen staen wagten en waeren voor alle evictie ende aenspraeke als erfkoops regt is, idque informa 

amplissima. Daar dit aldus passeerde waeren met mij rigter aen en over als ceurnoten Ludolph Imminck 

en pr. Hendrik Jan Bos. In waarheid kennisse hebbe ik rigter voorn. deese benevens den compt. getekent 

en gesegelt, dog vermids de comparantinne niet schrijven kan nog seegel is gebruykende heeft daartoe 

speciael in judicio versogt Ludolph Imminck om uyt haeren name te teekenen en te seegelen die sulx ook 

gedaan heeft. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 17 november 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Tobias van Ommen en Hendrik Meyerink personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Jan Brinkers uit Stockum ende desselfs huisvrouwe Berentjen 

Landewers tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben aen Garrit 

Snellink nu Hoevink mede in Stockum woonende end desselfs huisvrouwe Aaltjen Coopmans ende 

erffgenaemen het Landewers plaatsjen genaamt gelegen in de boerschap Stockum gerights Kedingen 

ende sulks voor een capitale somma van een duysendt en vijftig gulden, segge een somma van 1050 

caroli gulden ad 20 stuyver het stuk; alles ingevolge conditien en voorwaarden van dato den 12 maert 

1745 quo relatio. Bekennende sij comparanten verkoperen voornoemt dat aan haer den eersten met den 

laasten cooppennink te dancke ende ten genoegen is voldaan ende betaalt, bedanckende voor goede 

betaelinge en doen derhalven hier mede cessie, transport ende overdraght met belofte om deesen verkoop 

ten allen tijden te sullen staan waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; renuncierende 

de comparanten verkoperen voornoemt van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie 

van de exceptie van ongetelde gelde. Sonder argh of list in oirconde der waerheit ten fine ende om te 



strecken nae behooren hebbe ik verwalter richter dese getekent en hebben de comparanten hieronder haar 

mark eygenhandigh getrocken, vermids des schrijvens onervaeren sijn en heeft meester Tobias van 

Ommen dese tot meerder securiteit van vercoperen dese mede op versoek van de comparanten voor 

deselve getekent en is dese door mij verwalter richter soo van gerightsweegen en mede voor de 

comparantem op haar versoek gesegelt, vermids geen seegel sijn gebruykende. 

Actum Goor den 3 december 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Hindrik Clossert en Hermannus Trellekes gecompareert ende 

erschenen sijn Jan Harmen Heylersight van Marculo ende desselfs huisvrouwe Teuntjen Vincent, sij 

comparantinne met haeren eheman als met haeren wettigen vooght ende mombaar geadsisteert sijnde. 

Ende bekende zij comparanten voornoemt verkoft te hebben aen Henderik Hungerink woonagtig in 

Stockum ende desselfs huisvrouwe ende erffgenaemen het vierde part in seeker erve het Hungerink 

genaamt geleegen in de boerschap Stockum gerights Kedingen; soo ende in diervoegen als verkoperen 

gemelde vierde part van de Eerwaarde Heer Lucas Luyken predicant tot Haarlem op den 10 sept. deses 

jaars gekoft hebben ende sulks voor een somma van penningen den eersten met den laasten cooppennink 

te dancke ende ten genoegen voldaan ende betaalt; doende derhalven hiermede cessie, transport ende 

overdraght met belofte om deesen verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle 

evictie op ende aenspraeke; renuncierende de comparanten verkoperen van alle exceptien deesen 

contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder argh of list in oirconde der 

waarheit ten fine om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter richter nevens de comparanten 

verkoperen dese gesegelt ende eygenhandigh gesubscribeert. 

Actum Marculo den 5 december 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Lambert ter Welle en Nicolaes van Daelen personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Jan Beckers uit Harcke ende desselfs huisvrouwe Jenneken 

Beckers, sij comparantinne met haeren eheman als met haeren wettigen vooght ende mombaer 

geadsisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben aan Harmen Kievyt 

(Bekkers) uit Stockum ende desselfs huisvrouwe Geesken Kyvids ende erffgenaemen haar verkoperen 

gereghte aendeel of aenpart in den soogenaemden Schrijvers tiende onder Marculo geleegen, soo en in 

diervoegen de verkoperen denselven van sijn wijlen ouders aengeerft is, mitsgaeders een hooylant 

genaamt de Haarmans maete geleegen in de Harriker meeden aen den Haarmans dijck groot ongeveer een 

daghwerk ende sulks voor den somma van hondert en negentig gulden, segge een somma van 190 caroli 

gulden ad 20 st het stuk vrij gelt; blijvende den 50e pennink, transport ende overdraght alle tot last van de 

coperen met desen bedinge dat de beswaeren van verpondinge sal blijven onder en op het erve Beckers; 

bedanckende de comparanten verkoperen voor goede betaelinge en doen derhalven hiermede aen de 

coperen cessie, transport ende overdragt met belofte om desen verkoop ten allen tijde te sullen staen 

waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; renuncierende de comparanten verkoperen 

voornoemt van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van 

ongetelde gelde, idque in forma amplissima. Sonder argh of list in oirconde der waarheid ten fine ende om 

te strecken nae behooren hebbe ik verwalter richter dese nevens den comparant getekent en heeft de 

comparantinne hier onder haer mark eygenhandigh getoogen, vermits des schrijvens onervaeren is, en 

doordien de comparanten geen seegel sijn gebruykende, hebbe ik verwalter richter dese soo van 

gerightsweegen alsmede op versoek van de comparanten mede voor derselver gesegelt. 

Actum Goor den 15 december 1746. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe cont en certificere 

dat voor mij ende ceurnoten hiernae benoemt personelijk gecompareert ende erschenen sijn Lucas Sweers 

namens sijn vaeder Gerrit Sweers en moeder Geertien Sweers, voorts Lucas Haykers namens sijn 

vaeder Hendrik Haykers in Elssen, Gerrit Langen in Ypelo en vrouw Hendrine Janssen ter Horst, voorts 



Boom Jan uit den Grimbergh en vrouw Jenneken Janssen te Langeler, Jan Aghteresch en vrouw Berendina 

Janssen te Langeler en Garrit Notteberg en vrouw Janna te Langen tutore marito. Ende bekende sij 

comparanten voornoemt verkoft te hebben aen Derk te Lochter ende desselfs huisvrouwe Jenne van het 

Hexel uit de boerschap Notter ende desselfs erffgenamen een vierde part van een dagwerk hooylant 

gelegen in de hooylanden van Hesselink onder Wierden ende sulks voor een somma van 20 caroli gulden, 

als mede nogh ongeveer een sestiende part uit het erve Vrijlink in de boerschap Harcke gelegen en 

sulx voor een somma van 100 caroli gulden ad 20 st het stuk en dan nogh de paght of paght cooren soo 

wijlen Hinderick Janssen vervallen is en dat voor veertien guldens, alles ingevolge coopinge van dato den 

22 xber 1746 quo relatio. Bekennende comparanten verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten met 

den laesten cooppennink te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaalt, bedanckende voor goede 

betaelinge en doen derhalven hiermede cessie, transport ende overdraght, met belofte om deesen verkoop 

ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke; renuncierende 

de comparanten verkoperen voornoemt van alle exceptien desen eenigsints contrarierende ende in specie 

van de exceptie van ongetelde gelde. Sonder argh of list in oirconde der waerheid ten fine ende om te 

strecken nae behooren hebbe ik verwalter richter nevens de comparanten soo voor haar selff als voor haere 

huisvrouwen soo verre schrijven kunnen, dese getekent en hebben de comparanten des schrijvens 

onervaeren sijnde hieronder haar mark eygenhandigh getoogen en tot meerder securiteit van de coperen 

heeft Coenraat ter Swaak dese mede op versoek van de comparanten getekent ende hebbe ik verwalter 

richter soo van gerightswegen alsmede voor de comparanten verkoperen dese gesegelt, vermids de 

comparanten geen seegel sijn gebruykende. Ende waeren hier aen ende over als ceurnoten met mij 

verwalter richter Coenraat ter Swaak en Tobias van Ommmen in oirconde der waarheit dese getekent. 

Actum Goor den 30 december 1746. 


