
1747-1748  Transporten, testamenten en hypotheken 

 
Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe hier mede te weten 

hoe dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Jan Assink en Derk Ooms erschenen sij Willem 

Hayker, wel krank en swack van lighaam maer sijn memorie en verstandt wel magtigh ende verklaerd 

hebbende dat niet gaerne uit dese wereld willende scheyden sonder over sijne nalatenschap testament 

gemaekt te hebben. Soo is het dat hij testateur vooraf sijn ziel aen Godt en sijn lichaem ter eerlijker 

begraffenisse bevoolen te hebben. Tot eenige van sijne nae te laetene goederen tot erfgenaem maekt en 

stelt soo van actien en crediten en in specie van sijn capitaeltjen aen die van Hendrick Hayker niets 

uitgesondert als alle sijne nadere nae te latene actien en crediten, gereede en ongereed, gelt, goud, linnen 

en wullen niets uitgesondert aen gemelde Henderick Haykers boer ofte meyer van het erve Hayker uit 

schicht en genegentheid soo tot dese plaatse waerop geboren altijt geweest. Ende wel ont.. geworden ende 

bij aflijvigheit van hem Hendrick Haykers sijne kinderen in desselfs plaetse; begerende hij testator nae dat 

hem dese sijne vermaekinge duidelijk was voorgelesen als daer toe uit eygen goeden en vrijen wille 

getreden te sijn en na sijnen doot sijn craght moge erlangen hetsij als een testament ofte andere uyterste 

wille so als het beste sal konnen bestaen. In oirconde der waerheid hebbe ik verw. richter ende Reeff 

Berent voor hem Willem Hayker dese onderteekent, vermids de schrijvens onervaeren is ende hebbe ik 

verwalter richter soo van gerightsweegen als voor den testament maeker dese gesegelt. 

Actum op het erve Haykers den 25 january 1747. 

 

Nootgerichte gehouden in Elssen op het erve Haykers den 28 meert 1747. 

Verwalter Richter Gerhard Hulsken. Assess Jan Assink en Derk Ooms. 

Op heeden present sijnde om het gemaekte testament van wijlen Willem Haeykers den 25 january deses 

jaers gemaekt ter presentie van Teunis Haeykers tot Diepenheim getrouwt en Derk Haeykers wonende 

op den Coekkoek in het Elsener Broek te hooren, openen, pronuncieren en uit te leesen ende dieselve 

versoght sijnde om de pronunciatie te aenhoren, soo is ingevolge van dien dat Teunis Haeykers en vrouw 

sigh op heeden op het erve Haeykers hebben laeten vinden en is door den Teunis Haeykers op gisteren 

voorgedragen dat sijn vrouw in de kraam was, dat soude komen soo konde en dat het testament maer 

soude geopent worden; soo is het selve ten overstaen van voorstaende ceurnooten gepronuntieert ende 

uitgelesen. 

In fidem Gerhard Hulsken Verw. richter. 

 

Ik Assuerus Fockinck wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel Richter 

van Kedingen doe cont ende certificere kraght deses dat voor mij ende ceurnoten de welke waeren Abram 

Coedijck en Harmen Alink personelijk gecompareert ende erschenen sijn Jan Snijders van Marculo 

ende desselfs huisvrouwe Aeltjen Dengerinck tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voornoemt 

gefineert ende opgenomen te hebben van Hendrik Loos van Marculo ende erffgenaemen een capitale 

somma van driehondert guldens, segge een somma van f 300 caroli gulden ad 20 stuiver het stuk, te 

verrenten tegens twee gulden en 10 stuiver van yeder hondert, waervan het eerste jaer interesse sal 

verschenen wesen als heden over een jaer sijnde den 13 meert 1748; 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 denuntieren ende op te seggen; voor welk capitael ende daerop te verlopene interesse de 

comparanten rentgeveren verbinden haere personen ende goederen ende tot een reel hypotheek ende 

onderpant stellende den soo genaemden Nieuwen Snijders camp genaemt met drie mudde gesaey sijnde 

vrij ende allodiael, uitgesondert sijn heeren lasten gelegen naest Meenderink en Lambertink sijn camp in 

de boerschap Markelo gerights Kedingen in sijn bekende bepalinge en lymiten gelegen; welke 

voorstaende penningen de rentgeveren aengewent hebben tot aflosse van een capitael ad 200 gulden met 

de verlopene interesse vandien, soo de rentgeveren van de vrouw weduwe van de heer predicant 

Samuel Sertorius te Markelo op den 13 meert 1733 hadden opgenomen en nu die penningen volgens de 

eygen hant en bekentenisse in judicio aen haer wed. Sertorius op heden den 13 meert 1747 met de 

interesse sijn gerestitueert ende terug gegegeven en heeft sij weduwe Sertorius versoght dat dese 



versettinge ten haeren profijte geweest sijnde moght worden ..., geroyeert en te niet worden gedaen soo als 

deselve dan geroyeert wort mits deesen; renuncierende de comparanten rentgeveren van alle exceptien 

desen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde, sonder argh of list. 

Des ten waeren oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ik righter dese nevens den 

comparant getekent en vermids de comparantinne des schrijvens onervaren is, heeft de verwalter richter 

Gerhard Hulsken op speciael versoek dese voor de selve getekent en voor beyde comparanten, vermits 

geen seegel sijn gebruykende, nevens van mij righter gesegelt. 

Actum Scherpenseel den 13 maart 1747. 

 

Nootgerichte gehouden tot Goor den 13 meert 1747. 

Verw. richter Gerhard Hulsken. Assess Berent Elferink en Derk Roesen. 

Compareerde voor mij in judicio de vrouw weduwe wijlen de Heer predicant Samuel Sertorius in sijn 

eerwaerde leeven predicant tot Marculo geadsisteert met Boom Gerrit als haeren verkorenen en 

toegelatenen mombaer in desen; ende bekende sij comparantinne voornoemt dat Jan Snijders van Marculo 

en huisvrouwe Aeltjen Dengerink haer op heden als boven gemelt te dancke en met genoegen hebben 

weerom gegeven een capitael groot twee hondert gulden met alle de interesse soo hij Snijders op den 13 

meert 1733 van haar eedele hadde opgenomen; versoekende derhalven dat hij Snijders van dese schult 

moge worden ontlast en dat dese mede ten prothocolle moge worden geroyeert uit en te niete gedaen. In 

fidem. Gerhard Hulsken verw. richter. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe hier mede te weten 

hoe dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Garrit van Heek en Jan Broil personelijk gecompareert 

ende erschenen sijn Lucas ten Sende uit Elsen ende desselfs huisvrouwe Willemina Swoferink uit 

Elsen tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voorn. gefineert ende opgenomen te hebben van 

Arent ten Olidam ende desselfs huisvrouwe Aeltjen Goorhuys uit Wijne gerights Delden in het carspel 

van Goor op het Olidam wonende een capitale somma van twee hondert en vier gulden, segge een 

somma van 204 gulden ad 20 st het stuk, waervoor de comparanten rentgeveren gerichtelijk komen te 

verbinden en te veronderpanden het halve soogenaamde Slag genaamt soo als het selve afgepaelt en 

afgebaekt is, mits niemant anders als de renthefferen daer van gebruik sullen mogen hebben met desen 

verstande en conditie dat de renthefferen voornoemt het voor gemelde halve slag soo lange jaeren sullen 

mogen modden ende ten haeren schoonsten en welgevallen mogen gebruiken, soo lange het gemelde slag 

uitgebout is, als nae welke tijt het slag wederom aen Lucas ten Sende sal wesen en blijven en het 

voornoemde capitael daermede sal wesen gemortificeert te niete gedaen en voor voldaen gehouden 

worden. Renuncierende de comparanten rentgeveren 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 om te strecken nae behooren hebbe ick verwalter richter dese nevens de comparanten 

rentgeveren gesegelt ende eygenhandigh gesubscribeert. 

Actum op het erve Olidam den 24 april 1747. 

 

Nootgerichte gehouden op het erve Olidam den 24 april 1747. 

Verw. richter Gerhard Hulsken. Assess Garrit van Heek en Jan Broil. 

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

uit Elsen de rato caverende voor sijn absente huisvrouw Hendrine Meyers. Ende bekende hij comparant 

voorn. dat aen hem de penningen bij sekere versettinge voormaels door Lucas ten Sende ten sijnen profijte 

gedaen met de restante interesse te sijn voldaen, bedanckende voor goede betalinge en versoekende dien 

naedat dese ten prothocolle moge worden geroyeert en te niete gedaen so als geselve geroyeert wort mits 

desen. 

Actum als boven. In fidem. Gerhard Hulsken secr. 

 

Ick Gerhard Hulsken wegens Hooger Overigheit Verwalter Richter van Kedingen doe hier mede te weten 

hoe dat voor mij ende ceurnoten dewelke waeren Lambert van Ommen en Nycolaes van Daelen 



personelijk gecompareert ende erschenen sijn Hendric Nijenhuis tot Wesepe wonende ende desselfs 

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

Hendrik Klosters tot Marculo wonende ende desselfs huisvrouwe Aeltjen Wevers ende erffgenaemen 

een seker hooylant sijnde suiver sonder eenigh beswaer van eenige uitgangen wat name magh hebben, als 

alleen de heeren lasten dewelke sullen komen en blijven tot laste van den kopers; welk hooylant gelegen is 

in het Markelerbroek genaamt de Haselecks mate gelegen aen de Lenkhorst steege belangs Swiers meken, 

waervan de wederhelft de Baeller toebehoort; welke halve mate alle jaeren omgehooyt wort alles 

ingevolge coopbrief van dato van heden quo relatio. Bekennende sij 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 hiermede 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 de comparanten voorn. van alle exceptien desen eenigsints contrarierende 

ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder argh of list. In oirconde der waerheid ten fine 

ende om te strecken na behoren hebbe ick verwalter richter dese nevens den comparanten en heeft de 

comparantinne hier onder haer mark eygenhandigh getrocken vermits niet schrijven kan. En vermids de 

comparanten geen seegel sijn gebruykende hebbe ick verwalter richter, soo van gerightsweegen als mede 

voor de comparanten op haer versoek, voor deselve gesegelt. 

Actum Goor den 1 mey 1747. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Coenraad ter Swaak en Hendrik Meyerinck 

personelijke gecompareert ende erschenen zij Tobias van Ommen als daer toe op speciael versoek van Jan 

Volkerinck en desselfs huisvrouw Jenneken Teutelinck, geweesen weduwe van wijlen Roeloff 

Effinck, ingevolge appoinctemente van sijn Hoogh Welgeb. Gestr. de Heere Lant Drost van Twenthe van 

dato den 11 may 1746 aengestelde curator over den boedel van gemelte Jan Volkerinck en Jenneken 

Teutelinck. En bekende hij comparant in verhaalter qualiteyt in eenen steden vasten en 

onwederroepelijken erfkoop verkoft te hebben aen Berent Berents, een soon van Teunis Berentsen, een 

seeker stucken bouwlant genaamt de Kleyne Watertellige groot ongeveer een half mudde gezaay, 

zijnde vrij allodiaal geleegen in den Noort Esch tusschen de landerijen van Lambertinck ende Rijts 

Waatertellige, zoo op heeden meede door Jan Loninck uit desen boedel is aengekoft en sulks voor een 

somme van drie hondert car guldens en vijff st van twintig stuyver het stuk. Bekennende hij comparant 

dat aen hem den eersten met den laasten kooppenninck te dancke en ten genoegen is voldaen en betaalt; 

bedankende voor goede betalinge doende derhalven hier meede cessie, transport en overdragt met belofte 

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

renuncierende van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van 

ongetelden gelde. Sonder argh ofte list in kennisse der waerheyd ten fine en om te strekken nae behooren 

hebbe ick verwalter rigter opgemelt deese nevens den comparant eygenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 2 may 1747. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Coenraad ter Swaak en Hendrik Meyerinck 

personelijke gecompareert ende erschenen zij Tobias van Ommen als daer toe op speciael versoek van Jan 

Volkerinck en desselfs huisvrouw Jenneken Teutelinck, geweesen weduwe van wijlen Roeloff 

Effinck, ingevolge appoinctemente van sijn Hoogh Welgeb. Gestr. de Heere Lant Drost van Twenthe van 

dato den 11 may 1746 aengestelde curator over den boedel van gemelte Jan Volkerinck en Jenneken 

Teutelinck. En bekende hij comparant in eenen steden vasten en onwederroepelijken erfkoop verkoft te 

hebben aen Harmen Montenije en desselfs huysvrouw den soogenaemden Rijtsgaerden met desselfs 

lusten en lasten, oude en  nieuwe regt en geregtigheeden in sijne bepalinge en limiten onder Markel 

kennelijk geleegen met het regt van waartal daarop liggende en sulx voor een somma van 355 car gulden 

en 5 st van twintig stuyver het stuk. Bekennende hij comparant dat aen haar den eersten met den laasten 

kooppenninck te dancke en ten genoegen is voldaen en betaalt, bedankende voor goede betaelinge en 



doende derhalven hier meede cessie, transport en overdragt met belofte om deesen verkoop ten allen tijden 

te sullen staan waghten en waaren voor alle evictie op en aenspraeke; renuncierende van alle exceptien 

deesen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder argh ofte list 

in kennisse der waerheyd ten fine en om te strekken nae behooren hebbe ick verwalter rigter opgemelt 

deese nevens den comparant eygenhandig getekent en gezegelt. 

Actum Goor den 19 may 1747. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Coenraad ter Swaak en Hendrik Meyerinck 

personelijke gecompareert ende erschenen zij Tobias van Ommen als daer toe op speciael versoek van Jan 

Volkerinck en desselfs huisvrouw Jenneken Teutelinck, geweesen weduwe van wijlen Roeloff 

Effinck, ingevolge appoinctemente van sijn Hoogh Welgeb. Gestr. de Heere Lant Drost van Twenthe van 

dato den 11 may 1746 aengestelde curator over den boedel van gemelte Jan Volkerinck en Jenneken 

Teutelinck. En bekende hij comparant in eenen steden vasten en onwederroepelijken erfkoop verkoft te 

hebben aen Jan Loninck en desselfs huysvrouw en erfgenamen een stuk bouwlant genaamt de Groote 

Watertellige groot ongeveer een mudde gezaay geleegen in den Noort Esch met de eene zijde aen de 

Kleyne Waatertellige, zoo door Berent Berentz mede tot deesen boedel is aengekoft, en met de andere 

zijde aen den gemeenen weg, alle in sijn bekende lymiten en bepaelinge onder Markelo gelegen. En zulx 

voor een somma van 530 car guldens van 20 st het stuk vrij gelt. Bekennende hij comparant dat aen haar 

den eersten met den laasten kooppenninck te dancke en ten genoegen is voldaen en betaalt, bedankende 

voor goede betaelinge en doende derhalven hier meede cessie, transport en overdragt met belofte om 

deesen verkoop ten allen tijden te sullen staan waghten en waaren voor alle evictie op en aenspraeke; 

renuncierende van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van 

ongetelden gelde. Sonder argh ofte list in kennisse der waerheyd ten fine en om te strekken nae behooren 

hebbe ick verwalter rigter opgemelt deese nevens den comparant eygenhandig getekent en gezegelt. 

Goor den 19 may 1747. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en nae benoemde ceurnooten erschenen is Gerrit Krabbenbos junior op het 

erve Gelkinck sigh bij sijn broer Harmen Krabbenbos als op het Gelkinck opgetrouwt, ophoudende ende 

lange jaren opgehouden hebbende ook voor een jaer off thyn nevens sijn broer Harmen Gelkinck voorn. 

het erve van de Heeren van Deventer in maadschappije yeder voor de halfscheid voor verre in de twintig 

honderd car. gulden gekoft hebbende. Niet gaerne uyt dese wereld willende scheiden souden van sijne 

naelatenschap testament te maeken ofte te disponeren. Ende sijn ziele vooraf aen Godt Barmhartigh ende 

sijn lichaam ter eerlijken begraffenisse bevelende. Ende aan de eene sijde graagh den Cluten en de 

parceelen van het erve Gelkinck bij malkanderen ende in staat willende houden. Soo is het dat hij testator 

op off buyten het erve Gelkinck komende te sterven alle sijnen onroerende goederen, bestaende in het 

halve erve Gelkinck neevens alle sijne andere roerende goederen, actien en crediten, linnen en wullen, 

niets uytgesondert, geeft ende daer van erfgenaem maakt sijn broeder Harmen op het Gelkinck 

voornoemt woonende alhier daar uyt tot een gedagtenisse aen mijn oudste broer Gerrit Krabbenbos op 

het erve Krabbenbos bij Marculo woonende, legateert en maekt een somma van hondert caroli guldens 

en even gelijk hondert caroli guldens aen de vier naegelatene kinderen te saemen van mijn wijlen broer 

Hendrik Krabbenbos op Gusbelt opgetrouwt. Legateert daer en boven nogh hondert caroli guldens aen 

den armen van Marculo, alle door sijn broeder Harmen Gelkinck op het erve Gelkinck woonende nae 

testators doodt uit te keeren, voor het overige soo bekende het testator aen sigh dat dit testament ten allen 

tijden sal konnen veranderen ende dat geduirende sijn leven in het vervolg en de bij continuatie geen pacht 

van sijn broer wil trecken maer alleen het gesaey van de Haesenkotte, groot ongeveer een mudde gesaey, 

ten tijt sijnes levens tot sijn verdoen wil houden; mede sal hij Harmen Crabbenbos op Gelkinck woonende 

voor sijn broer Gerrit Crabbenbos testator moeten voeren en onderhouden twee beesten soo lange testator 

arbeyden kan. Ende het overige tegens genietinge van kost en drank ende linnen ende wollen 

gecompenseerd houden. Ende indien het moghte te gebeuren dat mijn broer Harmen voor mij testator 



moghte komen te overlijden, soo sal testator in desselfs plaatse desselfs nae te laetene vijff kinderen voor 

soo veel in sulken cas testators doot sullen komen te sterven begerende dese sijne dispositie, waartoe hij 

testator onbedwongen ende uyt goed consideratie getreden is, nae desselfs dood sijn effect sal genieten, 

hetsij als een testament codicil gifte onder den levendigen ofte doden soo als het selve sal konnen en 

mogen bestaen. Des ten oirconde waeren hier neevens mij verwalter rigter aen ende over als ceurnooten 

Hendrik Schreurs en Harmen Gelkink ende heeft nevens mij verw. richter des testator dese eygenhandig 

ondertekent ende van mey verw. richter soo van gerightswegen als voor den testament maker, als geen 

seegel gebruykende, gesegelt. 

Actum Beusebargen den 29 mayus 1747. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Lambert van Ommen en Hendrick Clossert 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Hendrik Costers en Jan ten Damme off alias Jan Costers 

ende desselfs huysvrouwe Hermina Wijmelinck van Marculo tutore marito. Ende bekenden sij 

comparanten voornoemt volgens coopbrieff verkoft te hebben aen Harmannus Dockhoorn tot Markulo 

wonende ende desselfs huysvrouw Christina te Lintele ende haer beyder kinderen en erfgenaemen eene 

stucke bouwlant de Ribbe genaamt gelegen met de eene sijde westwaarts aen het lant van de wed. 

Jabbinga en met de andere sijde oostwaerts aen het lant van Arent Straeteman en teindens aen het lant van 

Jan Meenderinck, sijnde groot ruym twee en een half schepel gesaey in sijn bekende limyten en 

bepaelinge kennelijk gelegen; sijnde gemelde land met geen andere uitgangen off lasten beswaerd als de 

tiende soo de heer Overste Voorst Heere van den Grimberg daer uyt toekomt en laet halen en de heeren 

lasten en boerschapslasten. Het verkofte lant sal aenstonds in sijn mest mogen aengetast worden en nu als 

reeds gebouwd en besaeydt sijnde, sal tot profijte en mede voor de coperen weesen; de costen van 50e 

penninck en opdraght sullen tot lasten van de coperen weesen. Ende sulks voor een somma van twee 

hondert tien gulden en vijff stuyvers, segge een somma van 210 caroli guldens 5 st ad 20 stuyver het 

stuk. Bekennende sij comparanten verkoperen voornoemt dat aen haer den laasten met den eersten 

cooppenninck te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaelt, 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 sij comparanten 

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

ongetelden gelde. Sonder argh off list. In waerheyds oirconde ten fine ende om te strecken nae behoren 

hebbe ich verwalter richter voorn. dese nevens de comparanten eygenhandigh ondertekent en doordien de 

comparanten geen zegel zijn gebruykende hebbe ik verwalter richter voornoemt soo van gerightsweegen 

als mede op versoek van de comparanten dese mede voor dieselve gesegelt. 

Actum Scherpenseel den 3 juny 1747. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren proc. Cristoffer Hulsken en Engbert van Lochem 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Jan Berentsen uit Beusebargen ende desselfs huisvrouwe 

Aeltjen Plasmans tutore marito. Ende bekende sij comparanten voorn. verkoft te hebben in eenen vasten 

en stevigen coop aen Jan Meenghs (Lammertink) uit Beusbergen ende desselfs huisvrouwe Hilleken 

ende haer beyder erffgenaemen haer eygendoemelijke hooylant het Slagh genaemt in sijn bekende 

lymiten en scheydinge tussen Roelvinks slagh ter noordzijde ende Immincks slagh ter suydsijde groot 

ongeveer een ende een vierdes daghwerk mayens gelegen in het Stockemerbroek boerschap Stockum 

gerights Kedingen; sijnde suyver vrij en onbeswaert als alleen sijn heeren lasten. Ende sulks voor een 

somma van hondert en seventigh gulden, segge een somma van 170 caroli gulden ad 20 stuivers het 

stuk. Bekennende sij comparanten verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten met den laasten 

cooppenninck te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaelt; bedanckende voor goede betaelinge 

en doen derhalven hier mede cessie, transport ende overdraght met belofte om deesen verkoop ten allen 

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

comparanten voornoemt van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie 



van ongetelden gelde. Sonder argh oft list in waerheyds oirconde ten fine ende om te strecken nae 

behooren hebbe ick verwalter richter dese nevens de comparantinne getekent en vermits den comparant 

des schrijvens onervaeren is heeft denselven hier onder sijn merck eygenhandigh getrocken en vermids de 

comparanten geen seegel sijn gebruykende hebbe ik soo van gerightsweegen alsmede voor de 

comparanten op desselfs versoek dese mede voor dieselve gesegelt. 

Actum Goor den 8 juny 1747. 

 

Ik Assuerus Fockinck wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel Richter 

van Kedingen doe cont ende certificere kraght deses dat voor mij ende ceurnoten de welke waeren Arent 

Lentfert en Abram Coedijck personelijk gecompareert ende erschenen sijn Hendrick Reynders van 

Marculo ende desselfs huysvrouwe Derkjen tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voorn. 

verkoft te hebben, steevigh ende vast sonder eenigh regt van wederlosse haer eygendoemelijke stukjen 

bouwlant geleegen in den Oort Es sijnde vrij suyver en sonder eenigh beswaer uytgesondert sijn heeren 

lasten, kennelijk geleegen te weeten met de eene sijde aen het lant van Bussinck en ter anderen sijde aen 

Timan en Reyndes haar lant in het carspel van Markel ende sulks aen handen ende ten profite van 

Hendrick Bussinck bij Marculo woonende ende desselfs huisvrouw Hendrickjen en haar beyder erven 

ende erffgenaemen. Ende sulks voor een somma van twee hondert en vijftigh guldens, segge een 

somma van 250 caroli gulden ad 20 st het stuk. De coperen sullen het voornoemde landt aenstaende Jacobi 

1747 aentaste en nae haeren goede willen moogen gebruyken. Bekennende sij comparanten verkoperen 

voorn. dat aen haer den eersten met den laesten cooppenninck te dancke ende ten genoegen is voldaen 

ende betaelt; 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 sij compt. verkoperen voorn. van alle excepten desen 

eenighsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder argh off list in 

waerheids oirconde ten fine om te strecken nae behooren hebbe ick richter dese getekent ende gesegelt 

ende vermids de compt. beyde des schrijvens onervaeren sijn hebben dieselven hier onder haar mark 

eygenhandigh getoogen ende comparanten geen seegel gebruykende hebbe de verw. richter Gerhard 

Hulsken gerequireert dese mede voor haer te segelen om te strecken nae behooren. 

Actum Scherpenseel den 27 juny 1747. 

 

Ik Assuerus Fockinck wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel Richter 

van Kedingen doe cont ende certificere kraght deses dat voor mij ende ceurnoten de welke waeren proc. 

Hendrik Jan Bos en Tobias van Ommen personelijk gecompareert ende erschenen sijn Garrit Boolinck 

van Marculo ende desselfs huisvrouwe Jenneken tutore marito. Ende bekenden sij compt. voorn. 

verkoft te hebben aen Jan Wansink ende desselfs huysvrouwe Aeltjen twee stukjes bouwlant groot 

ongeveer te saemen vier schepel gesaey in Kloots kamp onder Stockum in sijn bekende bepaelinge 

geleegen met sijn regten en gereghtigheden sijnde vrij en allodiael sonder beswaer als uytgenomen sijn 

heeren lasten. Ende sulks voor een somma van vierhondert guldens, segge een somma van 400 caroli 

guldens ad 20 st het stuk. Bekennende sij comparanten verkoperen voorn. dat aen haer den eersten met 

den laesten cooppenninck 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 

sij comparanten verkoperen voorn. van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van 

de exceptie van ongetelden gelde. Sonder arg list in waerheyds oirconde ten fine ende om te strecken nae 

behooren hebbe ik richter deese getekent ende vermids de comparanten des schrijvens onervaeren sijn 

nogh seegel sijn gebruykende hebben dieselve meester Tobias van Ommen versoght dese meede nevens 

mij richter voor dieselve te tekenen en zegelen. 

Actum Scherpenseel den 28 juny 1747. 

 

Doordien het gemaakte testament van Gerrit Krabbenbos junior op het erve Gelkinck in de boerschap 

Beusebargen overleden, op morgen sijnde donderdagh des naedemiddaegs om drie uiren op het erve 



Gelkinck sal geopent en uytgelesen worden. Soo word de scholte van Marculo gelast sigh te vervoegen bij 

Gerrit Crabbenbos op het erve Crabbenbos bij Marculo woonende mede kennis te geeven aen de 

kinderen van wijlen Hendrik Cusbelt en desselfs grootvaeder Berent Cusbelt om op gemelde tijt sigh 

op het erve Gelkinck te laeten vinden en soo seggen niet te willen komen deselve daer toe te citeren om te 

strecken nae behooren. 

Actum Goor den 1 july 1747. 

 

Nootgerichte gehouden op het erve Gelkinck in Beusebergen den 6 july 1747. 

Verw. richter Gerhard Hulsken. Assess Hendrik Schreurs en Harmen Ickinck. 

Op heeden termijn sijnde om het gemaekte testament van wijlen Gerrit Krabbenbos te openen, te 

pronuncieren en uit te leesen en ter instantie van Harmen Krabbenbos op het erve Gelkinck in 

Beusebargen daer van termijn geprofigeert sijnde en daervan aen de mede vrienden en erffgenaemen 

kennis gegeven, sijnde als aen Gerrit Crabbenbos bouwman van het erve Krabbenbos te Marculo 

woonende de broeder van wijlen Grerrit Krabbenbos testator en wel mede geciteert ende versoght sijnde 

mede de openinge bij te woonen, de naegelaeten vier kinderen van wijlen testators broeder wijlen 

Hindrik Crabbenbos op Cusbelt opgetrouwt, voor welke vier kinderen nogh jong sijnde, soo is in 

derselver plaetse voor dieselve erschenen Berent Cusbelt grootvaeder van voornoemde kinderen om het 

gemaekte testamnet te hooren pronuncieren, openen en uit te lesen waerom het selve dan invoegen 

voorschreven ter presentie van voornoemde naebestaende en ceurnooten als boven te sien, geopent is. 

Actum als boven. In fidem. Gerhard Hulsken Verw. Richter. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Jasper ten Caete en Berent ter Hofstede 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Jan Leferink alias Jan Visschers ende desselfs 

huysvrouwe Swenneken Leferinks eheluyden tutore marito. Ende bekenden sij comparanten wegens 

opgenomene en te dancke ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldigh te weesen aen Gerrit 

Geusendam, post kneght woonende bij de weduwe wijlen burgermeester Hendrick Jalink in den 

Engel tot Goor, een capitaele somma van drie hondert gulden, segge een somma van f 300 caroli 

gulden ad 20 stuivers het stuk, te verinteresse en te verrenten tegens drie caroli guldens van yeder hondert; 

zijnde dese penningen geamployeert en mede besteedt tot aflosse van een capitael groot twee hondert en 

vijff en twintigh caroli guldens ad 20 st het stuk, genegotieert geweest op den 5 july 1740 volgens 

versegelinge daer van ten profijte van de weduwe van Hendrick Konings ende haere erfgenaemen, welke 

voorige versegelinge als gemelt nae voorgaande weeromgaeve der gemelde somma en rente op heeden 

gerigtelijk geroyeert, gecasjetteert en te nieten is gedaen, eeven als off dieselve nooit geweest waere. 

Sullende het eerste jaer interessen verschenen weesen op Deldener kermis aenstaende, sijnde den 29 

october deses jaers 1747 en soo vervolgens van jaer tot jaer tot de effective aflosse ende weeromgaeve toe; 

die ten wedersijden sal vrij staen een half jaer voor den verschijnsdagh te denuntieren ende op te segge 

mits sulks gerightelijk geschiede; voor welk capitael ende daer op te verschijnene interessen de 

comparanten rentgeveren verbinden haere personen ende goederen ende tot een reel hypotheek ende 

onderpand stellende haer eygendoemelijke halve plaetsjen genaemt de Visscherij in het carspel van Goor 

gerights Kedingen in sijn bekende bepaelinge en lymiten geleegen ten einde de renthefferen haere 

erffgenaemen off rechthebbende daer ten allen tyeden cost en schadeloos sullen konnen en moogen 

verhalen. Het voorschreven capitael met de agterstedige intresse van dien houdende haer de comparanten 

van de uitwerkinge deeses ten vollen onderright. Verders is geconditioneerd dat de rentgeveren 

voornoemde capitael gelt hebbende moogen aflossen en het capitael verminderen ende interesse mede als 

dan na advenant moogen corten; edogh onder conditie van goede groven gankbaeren gelde. 

Renuncierende sij compt. voornoemt van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie 

van de exceptie van ongetelde gelde. Sonder argh ofte list in waerheids oirconde ten fine ende om te 

strekken nae behooren hebbe ick verwalter richter deese nevens den comparant getekent en vermids de 

comparantinne des schrijvens onervaeren is heeft dieselve mij den gerichte versoght dese mede voor haer 

te tekenen en vermids de comparanten geen seegel sijn gebruykende hebbe ick verw. richter deese soo van 



gerightsweegen als mede op versoek der comparanten dese mede voor dieselve gesegelt. 

Actum Goor den 20 july 1747. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten personelijk gecompareert ende erschenen sijn Hindrik Sweerink 

tot Goor woonende weduwenaer van Aeltjen Elferink ende derselver kinderen Jan, Elsken, Grietjen 

en Dientjen, sijnde sij Elsken geadsisteert met haeren eheman Wolter Welmers als mombaer en Grietjen 

en Dientjen met haeren broeder Jan Swerink als mombaer. Ende bekenden sij comparanten voornoemt in 

eenen vasten bestendigen erfkoop verkoft te hebben gelijk doen mits deesen aen Jan Leferts binnen 

Goor woonende ende desselfs huisvrouwe Jenneken Brugginck ende haer beyder kinderen ende 

erfgenaemen, haer eygendoemelijke hooy ofte weyde land sijnde de halfscheit van het Sloer slagh 

genaemt, waervan de andere wederhelft Antony van Lochem en Wygert ten Sijthoff toebehoort, groot 

ongeveer twee daghwerk in sijn bekende bepalinge of graevens geleegen in het gerichte van Kedingen in 

de soogenaemde Herker mede bij de stadt Goor; de uitwegh van dese verkofte halve maete als 

voornoemt gaat door het lant van Antoni van Lochem en Wijgert ten Zijthoff, soo ende in diervoegen als 

verkoper en wijlen desselfs huisvrouwe van wijlen Rosina Seyvardus weduwe Jalink ingevolge coopbrief 

van den 20 febr. 1738 hebben aengekoft. Ende sulks voor eene somma van twee hondert en vijff en 

seventig gulden, segge een somma van f 275 caroli guldens 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 betaelinge en doen derhalven hier mede 

cessie, transport ende overdraght met belofte om deesen verkoop ten allen tyeden 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 waerheids oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter 

richter deese nevens den comparant en derselver kinderen dese eygenhandigh getekent ende gesegelt. 

Actum Goor den 20 aug. 1747. 

(In 1748 nemen Jan Leferts en Jenneken Bruggink een hypotheek op bovengenoemd stuk land). 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Niclaas van Daalen en proc. Christoffel Hulsken 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Jan Brinkers uit Harcke ende desselfs huysvrouwe 

Berentjen Landewers tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voorn. verkoft te hebben haer 

eygendoemelijke derde part van twee daghwerk hooy gront soo bij compt. verkoperen van Jan 

Cremer hebben aengekoft bij het derde part van het plaatsjen Ooinck in Harcke en tegenwoordigh in het 

gebruyk hebben, geleegen in de Cremers maete aen de afscheide met coperen om dit verkofte derde part 

met de maagschappen aff te deelen, waervoor de verkoperen haer verbindende; verkoperen sullen die 

landtschattinge tot 1748 moeten betaelen en vrij maeken ende sulks voor een somma van seventigh 

guldens, segge een somma van f 70 caroli guldens ad 20 st het stuk. Bekennen sij comparanten 

verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten met den laesten cooppennink te dancke ende ten genoege 

is voldaen ende betaelt; 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 sij comparanten verkoperen voorn. van alle exceptien 

deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder argh ofte 

list in waerheids oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ik verw. richter deese 

eygenhandigh getekent ende hebbe de comparanten hier onder haer marck eygenhandigh getoogen, 

vermids des schrijvens onervaeren sijn en door dien deselve geen segel sijn gebruykende, hebbe ik verw. 

richter soo van gerightsweegen als voor de comparanten op haar versoek dese mede voor deselve gesegelt. 

Actum Goor den 7 september 1747. 

 

Ik Assuerus Fockinck wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel Richter 

van Kedingen doe cont ende certificere kraght deses dat voor mij ende nae benoemde ceurnoten 



gecompareert ende erschenen sij Derck te Baerle burger binnen de stad Deventer woonaghtigh, 

weduwenaer van Maria Ankersmidt en vaeder en wettige vooght van sijne drie onmondige kinderen twee 

doghters en een soon. Ende bekende hij comparant voorn. gefineert, opgenomen en deugdelijk schuldigh 

te weesen aen sijn broeder Hendrik te Baerle en huysvrouwe Geesjen Stormink en erffgenaemen in het 

scholtampt Colmschaede woonaghtigh, een capitaele somme van hondert vijff en twintigh guldens, segge 

een somma van f 125 caroli guldens ad 20 stuivers het stuk; te verrenten teegens drie ten hondert waervan 

het eerste jaer interesse sal verschenen weesen als heden over een jaer en soo vervolgens van jaer tot jaer 

tot de effective aflosse en weeromgaeve toe, die ten wederseyden sal vrij staen een halff jaer voor den 

verschijnsdagh te denuntieren ende op te seggen. Voor welk capitael ende te verlopene interesse de 

comparant rentgever verbint sijn persoon en goederen ende tot een reel hypotheeck ende onderpant 

stellende het vijftiende part van sijn mede toebehoorende eygendoemelijke bouwlant gelegen in den 

Marckeler Esch soo als thans Hendrik Wevers en Teunis Brinkers tot Marculo in gebruyk hebben; 

van welk bouwlant den rentgever het voorschreven vijftiende part is toebehorende ten einde de 

renthefferen daer aen ten allen tijden soo wegens capitael als interesse, in cas van onverhoopte 

misbetaelinge, cost en schaedeloos sullen kunnen en moogen verhaelen. Renuncierende hij compt. voorn. 

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

Sonder arh of list in waerheyds oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter 

richter dese nevens den compt. getekent ende waeren hier aen en over als ceurnoten Garrit Nijlant en 

Arent Lentfort. Vermids den compt. geen zeegel is gebruykende heeft de verw. richter Gerhard Hulsken 

dese voor den selven gesegelt. 

Actum op den huyse Scherpenseel den 8 october 1747. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Nicolaas van Daalen en Jan Lunck personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Gerrit Hoevink (Snellink) uit Stockum ende desselfs huysvrouwe 

Aeltjen ten Busch tutore marito. Ende bekenden sij comparantan voorn. verkoft te hebben aen Berent 

Scheuttink mede in Stockum woonende ende desselfs huysvrouwe haer eygendoemelijke vierde part 

van een hooylant de Koese genaemt, kennelijk aen het Agterste Beeke tussen het hooylant van Vrunck 

en de soogenaemnde Kleyne Blaerde maet geleegen ende sulks voor een somma van hondert en vijff en 

dertigh guldens, segge een somma van f 135 caroli guldens ad 20 st het stuk vrij gelt; blijvende de costen 

van opdraght en 100 penninck tot de coperen haeren lasten; zijnde het voornoemde vrij ende allodiael 

uitgesondert sijn heeren lasten; zullende gemelde vierde part als voorschreven ongeveer drie schoft 

daghwerck groot sijn en aenstonds in eygendom aen de coperen overgaan. Bekennende sij comparanten 

verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten met den laasten cooppennink te dancke ende ten genoegen 

is voldaen en betaalt; bedanckende voor goede betaelinge ende doen 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 sij comparanten voorn. van alle exceptien deesen eenigsints 

contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder argh ofte list in waerheyds 

oirconde ten fine om te strecken nae behooren hebbe ick verwalter richter dese nevens de comparanten 

verkoperen getekent ende vermids geen seegel sijn gebruykende, hebbe ick verw. richter soo van 

gerightsweegen als mede voor de comparanten op derselver versoek dese mede voor dieselve gesegelt. 

Actum Stockum den 25 october 1747. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Tobias van Ommen en Hendrik Trukes 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Wolter Snellink uyt Stockum ende desselfs huysvrouw 

Tonnisken Snellink tutore marito. Ende bekenden sij compt. voorn. verkoft te hebben ingevolge 

coopbrieff van dato den 20 october 1746 quo relatio aen Evert Heuvel ende desselfs huysvrouwe 

Jenneken Plasmans de gerechtelijke halfscheit van haeren eygendoemelijke camp den Roosen camp 

genaemt gelegen aen den Smallen Karkdijck kennelijk onder de boerschap Stockum gelegen, ter oostsijde 

langes het lant van Gerhardus Gorkink ende ter zuyde aen den Wanssink camp genaemt alles in sijn 



bekende bepalinge gelegen; hebbende Nienlant den wegh daerover onder extra beding dat de eenen cooper 

Eevert Heuvel zal moogen den geheelen camp trecken, mits betaelende den halven cooppennink aen Jan 

Greven en mede dat Evert Heuvel voornoemt sijne halfscheit van deesen voornoemde halven camp niet 

sal moogen verkoopen off sal Jan Greven mede cooper voor de halfscheit de naeste tot de andere 

halfscheit van Evert Heuvel sijn voor de halve cooppenningen. Sijnde voornoemde camp alle jaer aen den 

huyse Weldam beswaert met drie hoenders en een halff en met eenen daelder off eene gulden en 10 st 

gaande uit Plasmans soo na in deesen verkoften camp den Roosen camp geleght is en daer mede nu 

beswaert, welken daaler jaarlijks door de coperen aen de karke van Marculo moet betaelt worden, vulgo 

genaemt wasgelt sijnde met geen andere lasten beswaert dan de heeren lasten off schattingen. Ende sulks 

voor een somma van vijfhondert gulden, segge een somma van f 500 caroli gulden ad 20 st het stuk; de 

costen van 50 penninck en transport sullen sijn tot lasten van de coperen. Bekennende sij comp. 

verkoperen voorn. dat aen haer den eersten met den laasten cooppenninck te dancke ende ten genoegen is 

voldaen en betaalt, bedanckende voor goede betaelinge ende 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 sij comparanten voorn. van alle exceptien deesen 

eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelde gelde. Sonder argh ofte list in 

waerheyds oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ick verwalter richter nevens de 

comparanten dese getekent ende vermids de comparanten geen seegel sijn gebruykende hebbe ick 

verwalter richter dese soo van gerightsweegen als mede voor de comparanten op derselver speciael 

versoek dese mede voor dieselve gesegelt. 

Actum Goor den 25 october 1747. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Tobias van Ommen en Hendrik Trukes 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Wolter Snellink uyt Stockum ende desselfs huysvrouw 

Tonnisken Snellink tutore marito. Ende bekenden sij compt. voorn. verkoft te hebben ingevolge 

coopbrieff van dato den 20 october 1746 quo relatio aen Jan Greven ende desselfs huysvrouwe Aeltjen 

Plasman ende haer beyder kinderen en erfgenaemen de gerechte halfscheit van haeren eygendoemelijke 

camp den Roosen camp genaemt geleegen aen den Smallen Karkdijk kennelijk onder de boerschap 

Stockum gelegen, ter oostsijde langes het lant van Gerhardus Gorkink ende ter zuyde aen den Wanssink 

camp genaemt, alles in sijn bekende bepaelinge geleegen; hebbende Nienlant den wegh daer over onder 

expres beding dat de eenen cooper Eevert Heuvel zal mogen den geheelen camp trecken, mits betaelende 

den halven cooppennink aen Jan Greven en mede dat Evert Heuvel voornoemt sijne halfscheit van dese 

voornoemde halven camp niet sal moogen verkoopen off sal Jan Greven mede cooper voor de halfscheit 

de naeste coop tot de andere halfscheit van Evert Heuvel sijn voor de halve cooppenningen. Sijnde 

voornoemde camp alle jaer aen den huyse Weldam beswaert met drie hoenders en een halff en met eenen 

daelder off eene gulden en 10 st gaande uit Plasmans soo na in deesen verkoften camp den Roosen camp 

geleght is en daer mede nu beswaert, welken daaler jaarlijks door de coperen aen de karke van Marculo 

moet betaelt worden, vulgo genaemt wasgelt sijnde met geen andere lasten beswaert dan de heeren lasten 

off schattingen. Ende sulks voor een somma van vijfhondert gulden, segge een somma van f 500 caroli 

gulden ad 20 st het stuk; de costen van 50 penninck en transport sullen sijn tot lasten van de coperen. 

Bekennende sij comp. verkoperen voorn. dat aen haer den eersten met den laasten cooppenninck te dancke 

ende ten genoegen is voldaen en betaalt, bedanckende voor goede betaelinge ende 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 sij comparanten voorn. van 

alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelde gelde. Sonder 

argh ofte list in waerheyds oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ick verwalter richter 

nevens de comparanten dese getekent ende vermids de comparanten geen seegel sijn gebruykende hebbe 

ick verwalter richter dese soo van gerightsweegen als mede voor de comparanten op derselver speciael 

versoek dese mede voor dieselve gesegelt. 

Actum Goor den 25 october 1747. 



 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Nicolaas van Daalen en Jan Lunck personelijke 

gecompareert ende erschenen sijn Jan Cremers (Scholten) uit Stockum ende desselfs huysvrouwe 

Berentjen Cremers tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voornoemt omgeruilt te hebben aen 

Willem Weerdes uit Stockum ende desselfs huysvrouwe Eultjen ende erfgenaemen een stukjen 

bouwlant groot ongeveer twee scheepel gesaey de Saeymaete gelegen in de boerschap Stockum naest 

den omruiler Willem Weerdes sijn gaerden en Jan Lunck gaerden off landt ende sulks voor een somma 

van hondert gulden, segge een somma van f 100 caroli guldens ad 20 stuivers het stuk en nogh een 

ducaet voor de vrouwe. Bekennende sij comparanten voornoemt dat van den eersten met den laesten 

cooppenninck te dancke ende ten genoegen sijn voldaen ende betaelt, bedanckende voor goede betaelinge 

ende doen derhalven hier mede cessie, transport ende overdraght met belofte om deesen omruilinge ten 

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

compt. voorn. van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van 

ongetelde gelde. Sonder argh ofte list in waerheyds oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren 

hebbe ick verwalter richter nevens de comparanten dese getekent ende vermids des schrijvens onervaeren 

sijn hebbe ick verwalter richter soo van gerightsweegen als mede op versoek van de comparanten deese 

gesegelt ende getekent. 

Actum Stockum den 25 october 1747. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Nicolaas van Daalen en Jan Lunck personelijke 

gecompareert ende erschenen sijn Willem Weerdes uyt Stockum ende desselfs huysvrouwe Eultjen 

Weerdes tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voorn. omgeruilt te hebben met Jan Cremers uit 

Stockum ende desselfs huysvrouwe Berentjen Cremers ende erfgenaemen een stuckjen bouwlant 

groot ongeveer twee scheepel gesaey soo hij Willem Weerdes van het erve Hesselinck heeft aangekoft 

ende sulks voor een somma van hondert gulden, segge een somma van f 100 caroli guldens ad 20 st het 

stuk. Bekennende sij comparanten voornoemt dat van den eersten met den laesten cooppenninck te dancke 

ende ten genoegen sijn voldaen ende betaelt, bedanckende voor goede betaelinge ende doen derhalven hier 

mede cessie, transport ende overdraght met belofte om deesen ruilinge ten allen tijden te sullen staen 

waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke. Renuncierende de compt. voorn. van alle 

exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelde gelde. Sonder 

argh ofte list in waerheyds oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ick verwalter richter 

nevens de comparanten dese getekent ende vermids de transportanten geen seegel sijn gebruykende hebbe 

ick verwalter richter soo van gerightsweegen als mede voor de comparanten op derselver versoek deese 

gesegelt. 

Actum Stockum den 25 october 1747. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Nicolaas van Daalen en Jan Lunck personelijke 

gecompareert ende erschenen sijn Garrit Mensink (Peters) uit Stockum ende desselfs tweede vrouwe 

Derkjen Mensink tutore marito, nevens de mombaeren van de kinderen van sijn wijlen eerste vrouwe 

Hermken Mensink sijnde Garrit Alink en Hendrick Bussink. Ende bekenden sij eerste compt. met 

approbatie van de laeste comparanten qualitate predicta verkoft te hebben haer eygendoemelijke stucke 

bouwlant den Sonnebelt genaemt geleegen in den Stockemer Esch met het eene ende ten noorden aen 

het lant van de scholte Mensinck ende ten anderen sijden ten zuyden aen het lant van den Renger, groot 

ongeveer een scheepel en drie spint gesaey. Ende sulks voor een somma van hondert en negen en 

vijftigh guldens, segge een somma van f 159 caroli guldens ad 20 stuiver het stuk vrij gelt, sijnde met 

geen andere lasten beswaert wat naem moghten hebben als met de tiende en de heeren lasten. Ende sulks 

aen Willem Weerdes ende desselfs huysvrouwe Eultje ende erfgenaemen. Bekennende sij comp. 

verkoperen van den eersten met den laesten cooppenninck te dancke ende ten genoegen sijn voldaen ende 



betaelt, bedanckende voor goede betaelinge ende 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 compt. voorn. van alle exceptien deesen eenigsints 

contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelde gelde. Sonder argh ofte list in waerheyds 

oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ick verwalter richter dese nevens de comp. 

verkoperen als ook mede de voorn. mombaeren dese getekent ende vermids geene der compt. een seegel is 

gebruykende hebbe ick verwalter richter soo van gerightsweegen als mede op versoek der compt. dese 

mede voor dieselve gesegelt. 

Actum Stockum den 25 october 1747. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Nicolaas van Daalen en Jan Lunck personelijke 

gecompareert ende erschenen sijn Garrit Mensink (Peters) uit Stockum ende desselfs tweede vrouwe 

Derkjen Mensink tutore marito, nevens de mombaeren van de kinderen van sijn wijlen eerste vrouwe 

Hermken Mensink sijnde Garrit Alink en Hendrick Bussink. Ende bekenden sij eerste compt. met 

approbatie van de laeste comparanten qualitate predicta verkoft te hebben aen Harmen ten Poel uyt 

Harcke ende desselfs huysvrouwe Geertjen Weerdes ende erfgenaemen drie schoft daegs hooylant 

zijnde het vierde part van de Liet genaamt gelegen in het Stockemer Broek langs het slagh van Vrunck 

met den ende aen de gemeente. Ende sulks voor een somma van hondert vijff en dertigh guldens, segge 

een somma van f 135 caroli guldens ad 20 st het stuk, sijnde met geen andere lasten wat naame moghten 

hebben beswaert als alleen met sijn heeren lasten. Bekennende sij comparanten verkoperen voornoemt dat 

aen haar den eersten met den laesten cooppennink te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaalt, 

bedanckende voor goede betaelinge ende doen hier mede cessie, transport ende overdragt met beloften om 

deesen verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke. 

Renuncierende sij compt. verkoperen van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie 

van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder argh ofte list in waerheyds oirconde ten fine ende om te 

strecken nae behooren hebbe ick verwalter richter dese nevens de comparanten verkoperen als ook mede 

de voorn. mombaeren dese getekent ende vermids niemant der comparanten een seegel is gebruyende 

hebbe ick verw. richter soo van gerightsweegen als mede op versoek der comparanten dese mede voor 

dieselve gesegelt. 

Actum Stockum den 25 october 1747. 

 

Nootgerichte gehouden tot Goor den 7 november 1747. 

Verw. Richter Gerhard Hulsken. Assess dr. Wilhelm Hulsken en Niclaas van Daalen. 

Compareerde in deesen wel ed gerichte Hendrick Roelevinck uyt Stockum ende heeft verclaart dat aen 

hem de penningen in voorenstaande versettinge met de interesse sijn voldaen van het allodiale stukjen 

bouwlant den Sonnenbelt genaemt groot een half mudde gesaey en mede van een stukjen hooylant de 

Koese genaemt groot drie schoft daegs, welke parcelen door Gerrit Mensink en huysvrouwe Derkjen 

voornoemt nu verkoft sijn en bij Roelevink voornoemde bouw en hooyland weder vrij laet en verklaert 

daerop niets te pretenderen ten hebben; zullende echter het stukjen gaerdenlant in voorstaende versettinge 

gemelt gelegen aen Schortelinks gaerden, aen Roelvink in versettinge blijven voor een somme van sestigh 

caroli guldens en voor interesse daervan betaelt worden jaerlijks twee gulden tot de wederomgaeve toe, 

malkanderen een half jaer voor den verschijnsdagh te denuncieren. Renuncierende de comparanten van 

alle exceptie in specie van ongetelden gelde. Sullende het eerste jaer rente verschenen weesen op Martini 

1748 en soo vervolgens van jaer tot jaer. Sonder argh list in waerheyds oirconde hebbe ick verwalter 

richter in het hooft gemelt dese nevens de comparanten getekent en is dese door mij soo van 

gerightsweegen als mede voor de comparanten gesegelt. 

Actum Goor den 7 nov. 1747. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en nae benoemde keurnoten gecompareert sijn Jan Dikkers Scholtes van 



Rijssen en desselfs huysvrouw Derkjen Hermelink tutore marito. Bekennende en verklarende in de 

beste en bestandigste forme regtens in en mits desen te doen overdragt aan Wessel Lentfers (Hagedoorn) 

en desselfs huisvrouw Maria van een stukjen lands uyt het erve Tjoynk het welke sij comparanten van 

wijlen de heer Rigter van Kedingen Assuerus Fokkink wettelijk aangekoft en volgens daer over 

gepasseerde landzedelijke transport en overdragt, regtmatige eygenaers en besitters geworden sijn; welke 

gemelde stukjen landes omtrent groot sijnde ses spint gesaey, als wanneer en waervoor de regtmatige en 

vergeldinge sal moeten worden gedaen, gelegen tusschen Haar Hendriks land en den Hoff graeven en 

wordende genaamt den Kleinen Agterhoff; hebbende sij compt. bij het doen passere van dese transport 

en overdragt bekend en verklaard den laasten met den eersten stuiver der kooppenningen van de coperen 

ontfangen te hebben en ten eenemaal dierwegens voldaen te sijn; dienvolgens bij desen daer van 

quiterende en goeder betaelinge niet alleen bedankende maar ook van allen eygendom soo tot hier toe 

daarvan gehad hebben ten erflijke profijte van de coperen voorgemeld afstaande. Renuntierende sodanig 

dat deselve het gemelde gekofte en betaalde stukjen landes in sodane nature en maniere als sij 

comparanten het geheele erve ingevolge gerigtlijke brieff gekoft hebben, sullen besitten en gebruyken; 

daer mede doen laten als met haren anderen eygendoemlijke goederen naer believen en welbehagen met 

belofte om dese coop en overdragt ten allen tijden te sullen en willen staen waghten en waren voor alle 

evictie en opspraake in te staan, alles getrouwlijk sonder argh off list. Daar dit aldus voor mij verwalter 

richter passeerde waren neffens mij aan en over als keurnooten Wolter Bruggink en Jan Coedijk 

ingesetene burgers der stad Rijssen. In oirconde der waerheyd heb ick dese eygenhandig gezegelt en 

getekent gelijk mede hebben gedaan de comparanten voorgemelt. 

Actum Rijssen den 13 decemb. 1747. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijck erschenen sijn 

Jan Dikkers Scholtes van Rijssen en desselfs huysvrouwe Derkjen Hermelink tutore marito. Dewelke 

bekenden en verklaarden aan de weduwe van wijlen Hendrik op Kleyn Leetink genaamt Janna 

Geusendam, cessie, transport en overdragt gedaan te hebben, sulx doende bij desen van twee stukjes 

land den Agterhoff genaamt ad ongeveer een mudde landes groot onder Elsen in sijn bekende bepalinge 

tussen Wessel Lentfers landerijen gelegen door de getransporteerde haar wijlen eheman Hendrick op 

Klein Leetink met sijn lust en last, regt en geregtigheid, soo en als tot hier toe bij den mestregt verkopers 

land gaande haar gebruykt en verders bekend is, aangekoft en den coopschellink ad hondert vijff en 

negentigh caroli guldens door des coopers naegelaetene voorgemelde weduwe, den laasten met den 

eersten stuiver voldaen sijnde waervan de compt. bij desen quiteren met belofte om desen cessie, transport 

en overdraght ten allen tijden te sullen en te willen staen wagten en waeren, bij den erflijken eygendom en 

gebruyk deses landes te mainteneren en te beschermen, mits het selve wordende vergeldet tegens een 

mudde gesaey en daar uyt gevolgt den tienden voor soo verre hetselve tiendbaar is; met renunciatie van 

alle en iegelijke beneficien en exceptien regtens desen eenigsints contrarierende. In oirconde der waarheyd 

hebbe ick verwalter righter voornoemt dese neffens de compt. gezegelt en comparanten gezegelt en 

getekent. 

Actum Rijssen den 13 december 1747. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijck erschenen sijn 

Jan Dikkers Scholtes van Rijssen en desselfs huysvrouwe Derkjen Hermelink tutore marito. Dewelke 

bekenden en verklaarden dat sij van Jan Alberink en desselfs huysvrouw Janna de somma van 

eenhondert en vijff en negentigh caroli guldens ten vollen ontfangen hadden in voldoeninge van sodane 

een mudde landes als sij compt. voor dese penningen aan geseide Jan Alberink en desselfs huysvrouw uyt 

het erve Tjoink als tijndbaer en anders vrij en onbeswaert behalven ordinaris heeren lasten, verkoft hadden 

en wel sulke land zijnde gelegen in sijn bekende bepalinge naast Oinks en het kerkenland aan den 

Diepenweg het Kruisloo genaamt, wordende quiterende niet alleene van de betaalde cooppenningen 

maar caveerden en transporteerden ook bij desen in de beste en bestendigste forme landregtens het 



gemelde gekofte en betaalde goed aan de coperen voorgemeld omme hetselve van nu af aen als haar 

andere eygendoemelijke goed te keren en te wenden, daermede te doen en te laeten naar believe en 

welbehagen; met belofte van deselve bij desen erflijken verkoop en overdragt ten allen tyeden nae 

erfkoops regten te sullen instaan voor alle evictie en opspraake; met renunciatie van alle beneficien en 

exceptien regtens hoe deselve desen eenigsints contrarierende namen hebben konnen off mogen; alles 

getrouwlijk sonder argh off list. In oirconde der waarheyd heb ick verw. richter dese neffens de 

comparanten eygenhandigh gesegelt en getekent. 

Actum Rijssen den 13 december 1747. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijck ingesetene 

burgeren der stad Rijssen erschenen sijn Jan Dikkers Scholtes van Rijssen en desselfs huysvrouwe 

Derkjen Hermelink tutore marito. Dewelke bekenden en verklaarden van Jan Aaftink genaamt de 

Scholte opregt en deugdelijk ontfangen te hebben de somme van hondert vijff en negentig caroli 

gulden in betaelinge en voldoeninge van de cooppenningen waar voor deselve van haar comparanten 

erfflijk gekoft hadde twee stukke landes beide te samen een mudde groot, het eene genaamt de Krukke en 

het andere genaamt de Kleine Stukke en in haar bekende bepalinge gelegen aen den Diepenweg tot Elsen, 

quiterende sij compt. niet alleen van die geseide cooppenningen den cooper goeden betaelinge 

bedanckende, maar ook deden daer van bij desen ten bestandigsten regtens cessie, transport en overdragt 

aan den voorgemelden Jan Aaftinck omme het geseide gekofte betaalde en bij desen aan hen 

getransporteerde land in erfeigendom voor vrij allodiaal, dat geene het welke de Krukke genaamt wordt 

tijndvrij, dog het andere stukke thiendbaar te besitten en te gebruyken ook het selve tegens een mudde 

landes vergeldende met belofte van derselver bij de possessie en erflijk en gebruyk deses eene mudde 

landes ten allen tyeden te mainteneren voor allen evictie en opspraeke in te staan onder verband als nae 

regten. Met renunciatie van alle en iegelijke beneficien en exceptien regtens desen eenigsints 

contrarierende. In oirconde der waerheyd hebbe ick verw. richter dese van gerigtswege gezegelt en 

getekent gelijk mede de comparanten gedaan hebbe voorgemelt. 

Actum Rijssen den 13 december 1747. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren dr. Wilhelm Hulsken en Nicolaes van Daalen 

personelijke gecompareert ende erschenen sijn Wessel Luttic Hedde uit het Carspel van Goor gerights 

Kedingen ende desselfs huysvrouwe Jacomina Stoevelman uit Harcke tutore marito. Ende bekenden sij 

comparanten voornoemt gefineert en opgenomen ende deugdelijck schuldigh te weesen aen Harmen 

Waninck in het Carspel van Diepenheim woonende, bij sijn broeder Hendrick Waeninck Carspels 

Diepenheim te huys sijnde, een capitaele somma van driehondert guldens, segge een somma van 300 

caroli guldens ad 20 st het stuk, te verrenten tegens vier guldens van yeder hondert, dus van voorschr. 

somma een somma van twaelf guldens jaerlijks. Sullende het eerste jaer interesse verschenen wesen als 

heden over een jaer sijnde den 2 january 1749 ende soo vervolgens van jaer tot jaer tot de effective aflosse 

en weeromgaeve toe; die ten wedersijden sal vrij staen een half jaar voor den verschijnsdagh te 

denuntieren ende op te seggen; voor welk voorschreven capitael ende te verschenene interessen de compt. 

rentgeveren voorm. verbinden haere personen ende goederen ende tot een reel hyptheek ende onderpant 

stellende haer eygendoemelijke gehele stukke bouwlant den Clooyert genaamt groot ongeveer vijff 

schepel gesaey gelegen aan de ... mede daer twee stukjes in geleegen een daghwerk hooylant gelegen in 

het Carspel van Goor, ten eynde de renthefferen voornoemt ende sijne erffgenaemen sigh daer aen ten 

allen tijden in cas van onverhoopte misbetaelinge soo wegens capitael als interesse, cost en schadeloos 

sullen kunnen ende mogen verhaalen. Beloofden verders de comparanten rentgeveren voorn. met de 

rentheffer off sijne erffgenaemen over de wederomgaeve van het capitael off over de rente geen dispuit te 

sullen hebben maer deselve promptelijk te betaalen; renuncierende sij comparanten rentgeveren 

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

ongetelden gelde. Sonder argh ofte list in waerheyds oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren 



hebbe ik verwalter richter dese nevens den comparant getekent ende vermids de comparantinne des 

schrijvens onervaeren is, heeft dieselve hier onder haer mark eygenhandigh getoogen en de doordien 

beyde comparanten geen seegel sijn gebruykende heb ik verwalter richter op derselver speciael versoek 

dese soo van gerigtswegen als mede voor de comparanten gesegelt. 

Actum Goor den 8 january 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren dr. Wilhelm Hulsken en Nicolaes van Daalen 

personelijke gecompareert ende erschenen sijn Jacob Beckers uyt Harcke ende derselver huysvrouwe 

Geertjen ter Loker, sij comparantinne met haeren man als haren wettigen mombaer geadsisteert sijnde. 

Voordraegende hoe dat in dato den 4 january 1743 uyt den gedistraheerden boedel van wijlen de Hooghw. 

Heere J.L. van Keppel toe Stoevelaer aengekoft hebben het erve Beckers in Harcke met sijn app en 

dependentien van dien, welcke sij comparanten in pacht gehadt ende meyers-wijse gebruykt ende gebouwt 

hebben; ende sulks voor een somma van vijfftienhondert en dartigh guldens, segge een somma van f 1530 

caroli guldens ad 20 stuiver het stuk. Ende nu het proces over de preferentie ende concurrentie van dien 

boedel getermineert wesende, die cooppenningen op assignatie van de Hooghw. Heere van Odinck als 

beneficaire erffgenaem moetende betaeldt worden ende bereids een assignatie groot vijff hondert guldens 

van Hoogh Welgeboren Heere van Odinck op de landschrijver Hulsken is gepasseert ende de verder 

assignatien ter concurrenter somma mede den eersten te verwachten hebben ende comparant sigh verlegen 

vindende dese gerequireerde penningen te bekomen, soo is het dat deselve met concurrentie ende 

goedvinden van de jonge lieden Jan Aelbrinck uit Elsen in junius 1744 aen Jenneken Beckers 

voordochter van comparantinne op het erve Beckers opgehouwdt, beide mede alhier present ende sij 

Jenneken mede met haar man geadsisteert met de ed. Wolter Jalinck ende desselfs huysvrouwe Elsjen 

Giffels sijn overkomen, dat aen dieselve den inkoop van dat erve met het reght dat comparanten daar doen 

aen het selve geacquireert ende verkregen hebben van haar sijden overgeven ende cederen gelijk doen 

mids desen ende voorn. Jalink ende vrouwe in haare plaatse stellen, waartegens de mede compt. Wolter 

Jalink sigh heeft geobligeert om niet alleen die bereids gepasseerde assignatie aen de landschrijver 

Hulsken te betalen maar ook de overige assignatien soo haer verders van gemelde Heere van Odinck als 

beneficaire erffgenaem ter concurrenter somma voorn. te sullen voldoen, mids ook wegens meergem. 

Heere van Odinck tot securiteyt van den koop van dit gekofte erve Beckers met den aenkleven vandien sal 

doen en presteren moeten, hetgeene nae landreghte tot overdraght van het gekofte om gerust en secuer te 

sijn gepresteerdt moet worden. Des ten waeren oirconde ten einde om te strecken nae behoren hebben 

nevens mij verwalter richter dese eygenhandig ondergehandmerkt en door Jan Aelbrink mede ondertekent 

de comparanten ende vermids dieselve geen seegel zijn gebruykende, hebbe ik verw. richter dese soo van 

gerightsweegen als mede op versoek der comparanten mede voor dieselven gesegelt. 

Actum Goor den 4 february 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en nae benoemde keurnoten personelijk gecompareert ende erschenen sijn Jan 

Cremers van Diepenheim voor sigh selfs mede de rato caverende voor sijn absente broeder Willem 

Cremer, niet al te wel bij zijn sinnen sijnde, en mede voor Welmer Janssen getrouwt aen Anna 

Elisabeth Cremers en van Maria Cremers getrouwt aen Hendrikes Waenders tot Hoxbergen en de 

secretaris Wolter Pothoff als volmagtiger van de naegelaten kinderen van wijlen Gerrit Waenders 

getrouwt geweest aen wijlen Alianola Cremers tot Hoxbergen. Ende bekenden sij comparanten pro se 

et (voor hem en de zijnen) verkoft te hebben aen Jan Brinkers uit Harrike ende desselfs huysvrouwe 

ende erffgenaemen het geregte derde part der landerien van de Oonks plaatse geleegen in Harrike 

met het derde part van het huys en schoppe en mede het derde part van het houtgewas daer nogh op 

staende. Bekennende sij comparanten pro se et dat den eersten met den laesten cooppenninck te dancke 

ende ten genoegen is voldaen ende betaelt, bedanckende voor goede betaelinge en doen derhalven hier 

mede cessie, transport ende overdraght met belofte om deesen verkoop ten allen tyeden te sullen staen 

waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke soo als erffscoops reght is. Renuncierende sij 



compt. pro se et van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van 

ongetelden gelde. Sonder argh list in oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ick 

verwalter richter dese nevens de comparanten pro se et dese gesegelt ende eygenhandigh gesubscribeert en 

waeren hier aen en over als ceurnooten Jan Arentsen en Swier Helmich. 

Actum Goor den 9 februart 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Harmen Montenij en Aelbert Strick personelijk 

erschenen sijn Willem Slightmans van Marculo ende desselfs huisvrouwe Griete ten Nijenampsen, sij 

in plaets van haer eheman met Gerrit Kistemakers als haeren verkorenen en toegelaetenen mombaer in 

deesen geadsisteert sijnde, te saemen overdaght hebbende de sekerheyd des doods ende de onsekere uire 

van dien ende niet gaerne uyt dese wereldt willende scheyden voordat over haere nae te laetene goederen 

onder haere collaterale vrienden als geen deschendenten hebbende gedisponeert ende testament gemaekt 

te hebben; soo is het dat sij testateuren met rijpen beraeden ende uyt reeden haer daer toe bewoogen 

hebbende, hebben goedgevonden om haere dispositie ofte testament in dato den 9 juny 1742 gerichtelijk 

gemaakt in soo verre te veranderen dat haer neeve Wolter ten Boss nae dat testament is komen te 

overlijden ende desselfs halve suster Theodora Reussener voor haer selfs ende vier kinderen van wijlen 

Jan ten Boss te saemen ende conjuncten voor eene gerekent, sullen nae doode van testateuren trecken in 

plaats van den halven Schrijvers thyende haer bij voornoemde testament gemaakt te saemen als gemeldt 

een somma van hondert en vijftigh caroli guldens door de geinstitueerde erffgenaemen Arent Slightman 

en huysvrouwe uyt te keren, als mede dat de vier kinderen van wijlen Jan ten Roosdom en desselfs wijlen 

huysvrouwe Derkjen Wissink waer aen bij voornoemde testament de wederhelft van voornoemde 

Schrijvers thyende vermaakt was in plaats van die vermaekte halve thyende te saemen sullen hebben en 

trecken een somma mede van honderdt en vijftigh caroli guldens nae doode als vooren uit te keeren, 

alsmede dat de kinderen van wijlen Jan Roosdoms geen gelt sullen behoeven uit te keeren. In .... van 

voornoemde testament de testateuren gemaakt hebbende aen de twee kinderen van Henderick 

Nijenamssen Jan en Henderick, Berent Wentink, Harmen Hogeweyde, de kinderen van Jan Harkink, 

Garrit Spraekelhorst, Lysabeth Hamtels, Aeltjen ten Bentel en aen Berent Nijenamssen aen alle te saemen 

bij voornoemde testament gemaakt sijnde een somma van twee hondert caroli guldens als testateuren 

onder Gerrit Plasman tot Marculo hebben staen gehadt, sullende echter de kinderen van Henderick 

Nijenamssen voor een gift mede de kinderen van Jan Harkinck voor een gerekent worden, doordien na de 

testateuren gemelde twee hondert caroli guldens soo aen voornoemde erffgenaemen vermaekt hadden 

onder Plasman ten tijde het voornoemde testament gemaekt hebben, hebben staen gehadt en naderhand 

gemelde twee hondert gulden weederom van Gerrit Plasman hebben ontfangen en daer van voldaen sijn; 

soo stellen de testateuren in plaets van de gemelde twee hondert guldens na voornoemde erffgenaemen 

aen Arent Slightman en huysvrouwe Geertjen Nijenamssen, die aen voornoemden erffgenaemen sullen 

hebben nae doode van testateuren uyt te keren, vermids hij Arent Slightman en huysvrouwe door de 

testateuren op heeden bij testamente vermaakt is het halve Clossers broek genaamt, gelegen aen de 

Bolkesbeeke met den eenen einde ende aen den anderen einde aen de gemeente tussen het broek van den 

Kerkenmeyer en van Arent Slightman; zullende hij Arent Sligtman aen voornoemde geinstitueerde 

erffgenaemen hebben uit te keeren te saemen als gemelt een somma van hondert vijff en sestigh caroli 

guldens; verklarende voor het overige de testateuren haere gemaekte dispositie ende testament van dato 

den 9 juny 1741 in volle kraght en waarde te laeten verblijven en daer bij te persisteren, begeerden en 

verklaerden verders de testateuren te willen en te begeren dat alle voornoemde geinstueerde erffgenaemen 

met het haer yeder vermaekte eens voor al sullen te vreeden weesen; naedat aen testateuren dese haere 

dispositie van woort tot woort was voorgelesen en gevraaght off sulx haer uytterste vrije wille was en daer 

toe ongedwongen getreden te sijn van jae is geandwoort geworden, soo hebben deselve versoght dat 

hetselve nae haeren doode sijn effect moge gewinnen, hetsij als een testament codicil ofte giftinge ter 

saeke des doods ofte onder den levendigen. Des ten oirconde is deese van verwalter richter ende weegens 

de testateuren als beyde des schrijvens onervaeren, hebben deselve hier onder haer marck eygenhandigh 

getrocken en mede door Gerrit Kistemaeker als mombaer van de testatrice dese mede voor de 



comparanten getekent en door mij verwalter richter soo van gerightsweegen als mede op versoek der 

comparanten en voor derselver mombaer, vermids geen seegel sijn gebruykende, gesegelt. 

Acte Marculo den 8 maart 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Garrit van Leeuwen en Niclaas van Daalen 

personelijk gecompareert ende erschenen sij Lucas ten Sende uyt Elsen ende desselfs huisvrouwe tutore 

marito. Ende bekenden sij comparanten voorn. verkoft te hebben aen Jan Plasman ende erffgenaemen 

het sesde part van de caeterstede Plasmans genaamt geleegen in de boerschap Elsen geright 

Kedingen. Ende sulks voor een somma van vier en sestigh guldens, segge een somma van 64 caroli 

guldens ad 20 stuiver het stuk, soo als de cooper lange jaeren in gebruyk heeft gehadt; blijvende de heeren 

lasten tot laste van den cooper en mede de costen van 50e pennink; de costen van opdraght sal tot 

verkopers lasten sijn. Bekennende de verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten met den laesten 

cooppenninck te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaalt, bedanckende voor goede betaelinge 

ende doen derhalven hier mede cessie, transport ende overdraght met belofte om deesen verkoop ten allen 

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

comparanten verkoperen voorn. van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de 

exceptie van ongetelden gelde. Sonder argh ofte list in waerheyds oirconde ten fine ende om te strecken 

nae behooren, hebbe ick verwalter richter dese nevens den comparant getekent ende vermids de 

comparantinne des schrijvens onervaeren is, heeft dieselve hier onder haer mark eygenhandigh getoogen 

ende vermids de comparanten geen seegel sijn gebruykende hebben mij verwalter richter versoght dese 

mede voor dieselve te segelen. 

Actum den 9 maart 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Garrit van Leeuwen en Niclaas van Daalen 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Hendrick Leusman van Marculo ende desselfs 

huysvrouwe Jenne Leusman tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voorn. gefineert, opgenomen 

en deugdelijk schuldigh te weesen aen Garrit Karkmeyers ende erfgenaemen bij Marculo woonende een 

capitaele somme van drie hondert guldens, segge een somma van f 300 caroli guldens ad 20 stuivers het 

stuk; te verrenten tegens drie gulden van hondert, dus van voorschreven capitael een somma van negen 

caroli guldens, waervan het eerste jaer interesse sal verschenen weesen als heeden over een jaer ende soo 

vervolgens van jaer tot jaer tot de effective aflosse en weeromgaeve toe; die ten wederseyden sal vrij staen 

een half jaer voor den verschijnsdag te denuncieren ende op te seggen. Voor welk voorschreven capitael 

ende te verlopene interessen de comparanten rentgeveren voornoemt verbinden haere personen ende 

goederen ende tot een reel hypotheek ende onderpant stellende haer eygendoemelijke stuk bouwlant 

genaemt de Veldekes tussen het lant van Jan Ovinck en Garrit Brinkers lant gelegen en op den einde aen 

de steege van den Noort Esch, sijnde groot ruym een mudde gesaey ten einde de renthefferen daer aen ten 

allen tijden in cas van onverhoopte misbetaelinge, soo weegens capitael als interesse cost en schaedeloos 

sullen cunnen en moogen verhalen. Renuncierende sij comparanten rentgeveren voornoemt van alle 

exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder 

argh ofte list in waerheyds oirconde ten fine ende om te strecken nae behoren hebbe ick verwalter richter 

dese nevens den comparant getekent ende vermids de comparantinne des schrijvens onervaeren is, heeft 

dieselve hier onder haer mark eygenhandigh getoogen en door dien de comparanten geen seegel sijn 

gebruykende, hebbe ick verwalter richter soo van gerightsweegen als meede voor de comparanten dese op 

derselver versoek ende voor dieselve gesegelt. 

Actum Goor den 10 meert 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Jan Truitman en Arent Kobbe personelijke 

gecompareert ende erschenen sijn Hendrik Philipsborgh uyt het Elsener Broek ende desselfs 



huysvrouwe Hilleken Vinkers, sij comparantinne met haeren eheman als haeren wettigen vooght ende 

mombaer geadsisteert sijnde. Ende bekenden sij comparanten voorn. verkoft te hebben in eenen bundigen 

en onverbrekelijken erfkoop aen de ed. Tobias van Ommen tot Goor wonende ende desselfs 

huysvrouwe Aleyda Kalters ende haer beyder erffgenaemen haer eygendoemelijke vrije en allodiaele 

twee stucken bouwlant geleegen in den soogenaemde Brandenkamp onder de boerschap Harrike gerighte 

Kedingen; sijnde groot ongeveer twee mudde gesaey ende sulks voor een somma van hondert vijff en 

seventigh gulden, segge een somma van 175 caroli guldens ad 20 stuiver het stuk vrij gelt; blijvende de 

costen van 50 penninck en overdraght tot coopers laste. Den aentast sal op Martini 1747 geschieden, 

houdende de verkoperen den heeren middelen tot 1747 incluis tot haeren lasten. Bekennende comparanten 

verkoperen voornoemt dat aen haer den eersten met den laesten cooppenninck te dancke ende ten 

genoegen is voldaen ende betaelt, bedanckende voor goede betaelinge ende doen derhalven hiermede 

cessie, transport ende overdraght met belofte om deesen verkoop ten allen tyeden 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 list in waerheyds oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter 

richter deese nevens de comparanten getekent. Ende vermids de comparanten geen seegel sijn 

gebruykende hebbe ick verwalter richter dese soo van gerightsweegen als mede op speciael versoek der 

comparanten dese mede voor dieselve gesegelt. 

Actum Goor den 7 april 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren proc. Christoffel Hulsken en Niclaas van Daalen 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Jan Haer Hendrick uyt Stockum ende desselfs 

huysvrouwe Haer Gerrit tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voorn. verkoft te hebben aen 

Hendrick Wennink emde desselfs huysvrouwe Meggelt Haergeerts ende erffgenaemen een tienden 

gaende uit een mudde bouwlant van het erve Roelvink in Stockum. En nogh de tiende uyt drie 

scheepel bouwlant de tiende garst en nogh uyt twee scheepel bouwlandt den ... Gehorende deeser twee 

laest gemelde stucken onder het erve Leferink mede in Stockum geleegen. Ende sulks alles voor een 

somma van hondert en tien gulden, segge een somma van 110 caroli guldens ad 20 stuiver het stuk. 

Bekennende hij comparanten verkoperen voorn. dat aen haer den eersten met den laasten cooppennink te 

dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaelt, bedanckende voor goede betaelinge en doen derhalven 

hier mede cessie, transport ende overdraght met belofte om deesen verkoop ten allen tyeden te sullen staen 

waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke. Renuncierende sij compt. verkoperen voorn. 

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

Sonder argh list in waerheyds oirconde ten fine ende om te strecken nae behoren hebbe ick verwalter 

richter deese neevens den comparant getekent ende heeft de comparantinne hier onder haer marck 

eygenhandigh getrocken, vermids des schrijvens onervaeren is ende doordien den comparanten 

verkoperen geen seegel sijn gebruykende hebben mij verw. richter versoght deese soo van gerightsweegen 

als mede uit haeren naeme en voor haer dese mede te segelen. 

Actum Goor den 15 april 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Niclaas van Daalen en proc. Christoffel Hulsken 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Berent Leppink uit Stockum de rato caverende voor sijn 

absente suster Berentjen Leppink. Ende bekende hij comparant voornoemt verkoft te hebben aen Jan 

ten Poel uit Harcke ende desselfs huysvrouwe ende erffgenaemen twee daghwerk hooylant gelegen bij 

het Phylipsborgh in de Harker meeden; ende sulks voor een somma van twee hondert en negentigh 

gulden, segge een somma van f 290 caroli guldens ad 20 st het stuk. Bekennende hij comparant verkoper 

voornoemt dat aen hem den eersten met den laesten cooppennink te dancke ende ten genoegen is voldaen 

ende betaalt, bedanckende voor goede betaelinge ende doet hier mede cessie, transport ende overdraght 

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



aenspraeke. Renuncierende hij comparant verkoper voornoemt van alle exceptien deese eenigsints 

contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder argh list, in waerheids 

oirconde ten fine ende om te strecken na behoren hebbe ik verwalter richter dese nevens den comparant 

getekent ende vermids den comparant geen segel is gebruykende hebbe ik verwalter richter op speciael 

versoek van den comparant dese mede voor denselven gesegelt. 

Actum Goor den 11 mey 1748. 

 

Ick Carel Frederick Cramer wegens de Hoogheit van de Provincie van Overijssel Richter van Delden 

certificere kraght deses dat voor mij erschenen zij de Hooghwelgeboren Gestr. Heer Georgh Borchardt 

Unico Baron van Keppel Heer van Hengelo Odinck Mallum, etc. En verklaerde in de bestendigste 

forme rechtens geconstitueert en magtig gemaekt te hebben sulks doende mits desen, desselfs rentmeester 

Joan Lammers om uyt sijn heer constituens name en van sijn Hooghwelgeb. Gestr. wegen te compareren 

voor alle gerichten daer het moghte vereyst worden en aldaer namens den heer constituent in qualiteyt als 

beneficiaire erfgenaem van wijlen den Hooghwelgeboren Gestr. Heer Joan Philip Baron van Keppel 

in leven Heer van Stoevelaer te doen en passeren lantsedelijke cessie, transport en overdraght al sodane 

coperen van goederen uit den boedel van welgem. wijlen Heer van Stoevelaer, als volgens vertoonde 

quitancien moghten hare cooppenn. betaelt hebben ofte daetelijk betaelen als waartoe den geconstitueerde 

mede expresse gequalificeert wordt om de kooppenningen te ontfangen. Met verdere magt om alles vorder 

in desen te doen en te verrigten hetwelke nae omstandigheden van saeken mogte vereyst worden ende heer 

constituent selffs present sijnde soude kunnen, mogen en moeten doen. Schoon hiertoe eene nadere en 

speciale magt mogte vereyst wordende welke den heer constituent op desen will gegeven hebben en 

houden als of sulks desen van woort tot woort gelasereert ware, onder de gewone clausulen van 

goetkeuring en indemnisatie. Des ten oirconde hebbe ik richter voor dese benevens den heer constituent 

eygenhandigh getekent en gesegelt. 

Actum Delden den 2 may 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verw. Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij ende ceurnoten nae benoemt erschenen sij de ed. Jan Lammerts rentmr. van het 

huys Hengelo in qualiteyt als volmagtiger van de Hooghwelgeboren Gestrenge Here G.B.U. Baron van 

Keppel Heere van Odinck, Hengelo, Mallum etc van dieselve voor de richter van Delden in dato den 2 

may 1748 in qualiteyt des beneficiaire erfgenaam van wijlen den Hooghw. Gestr. Heere J.P. van 

Keppel toe Stoevelaer gepasseert ende alhier in judicio originaliter vertoont ende heeft aen de weduwe 

Stoelhorst voor haar ende als boedelhoudster van haar ses onmondige kinderen in consequentie van de 

voldaene volle kooppenningen van het goet den Stoelhorst per assignatie van dato den 31 january 1748 

van HWGG Heere van Odink ter somma van twee duysent aght hondert en seven car. guldens aen den 

Heer Joan van der Sluys voor hem selffs ende wegens sijn wijlen moeder Willemina Bloemendaels, 

soo alhier mede in originali in den gerichte van meergemelde richter van der Sluys ten vollen gequiteert is 

vertoont van voorschr. goet Stoelhorst met alle app en dependentien van dien, soo als het den bouwman in 

gebruyk hadde, uytgesonderet twee daghwerk hooylant soo onder het Leuvelinckbroek gehooren ende bij 

publique distractie van dato den 4 january 1743 is verkoft geworden; doende hij comparant rentmeester 

Lambers in voorseyde qualiteyt in voegen als vooren gemelde van het goedt Stoelhorst mids desen cessie, 

transport ende overdraght, sijn voorn. principael in geseyde qualiteyt van dit verkofte goet cum annexis 

ontervende ende de voorn. wed. ende haere kinderen daer mede be-ervende met de belofte om dit verkofte 

goet als voren gemelt te staen wachten ende waeren nae lantrechten. Des ten oirconde hebbe ik verwalter 

richter nevens en comparant in aenwesen van oud burgermr Wolter Knaepe en Derk Harmen van Assen 

als ceurnooten dese gesegelt ende beyde eygenhandigh gesubscribeert, alles ten fine om te strecken nae 

behoren. 

Actum Goor den 14 may 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij ende ceurnoten oud burgermr Wolter Knape en Derck Harmen van Assen 



personelijk gecompareert sij Geertjen Leusman, wed. Jan Stoelhorst uit het Markelerbroek voor haar 

ende als moeder en wettige voogdesse van haar ses onmundige kinderen ende als boedelhoudster van haar 

wijlen ehemans nalatenschap, geadsisteert met Stoffer Kloots als haeren verkorenen en toegelatenen 

mombaer. Ende bekende van Garrit Krabbenbos tot Markulo en derselver huysvrouwe Anne 

Kistemaker gefineert ende opgenomen te hebben een capitael van acht hondert caroli guldens, jaerlijks 

te verrenten met 2 gl 5 stuivers percent, waervan het eerste jaer interesse sal verschenen wesen op may 

1749 aenstaende ende soo van jaer tot jaer tot de effective aflosse toe, mits het eene jaer interesse uit het 

andere houdende ofte dat 3 gulden 10 stuiver percento sal betaalt worden; sullende ten wedersijden vrij 

staen dit capitaal een half jaer voor den verschijnsdagh op te seggen. Stellende sij comparante geadsisteert 

als voren voor capitael als te verschijnene interesse ten onderpant haer persoon en goederen ende tot een 

speciael hypotheecq stellende het goet den Stoelhorst met sijn app en dependentien van dien uit den 

boedel van wijlen de Hooghwelgeboren Heere Keppel toe Stoevelaer aengekoft om sigh daer aen in allen 

gevalle kost ende schadeloos te konnen verhalen, alles onder afstant van alle exceptien desen eenigsints 

contrarierende, in specie van ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ten einde om te strecken nae 

behooren is dese van mij verw. richter nevens de comparante en derselver mombaer gesegelt en 

eygenhandigh ondertekent. 

Actum Goor den 12 majus 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij ende ceurnoten oud burgermr Wolter Knape en Derck Harmen van Assen 

personelijk gecompareert sij Geertjen Leusman, wed. Jan Stoelhorst uit het Markelerbroek voor haar 

ende als moeder en wettige voogdesse van haar ses onmundige kinderen ende als boedelhoudster van haar 

wijlen ehemans nalatenschap, geadsisteert met Stoffer Kloots als haeren verkorenen en toegelatenen 

mombaer. Ende bekende van Jan Schrijvers tot Marculo ende desselfs huisvrouwe Elsken Schrijvers 

en de erfgenaemen gefineert ende opgenomen te hebben een capitaele somma van aght honderdt caroli 

guldens ad 20 stuyvers het stuck te verrenten met drie gulden percento, waer van het eerste jaer interesse 

verschenen wesen op mey 1749 aenstaende ende soo van jaer tot jaer tot de effecve aflosse toe, mits het 

ene jaer interesse uit het andere houdende of dat 3 gulden 10 stuyver percento sal betaalt worden; sullende 

ten wedersijden vrij staen dit capitaal een half jaer voor den verschijnsdagh op te seggen. Stellende sij 

comparante geadsisteert als voren voor capitael als te verschijnene interesse ten onderpant haer persoon en 

goederen ende tot een speciael hypotheecq stellende het goet den Stoelhorst met sijn app en dependentien 

van dien uit den boedel van wijlen de Hooghwelgeboren Heere Keppel toe Stoevelaer aengekoft om sigh 

daer aen in allen gevalle kost ende schadeloos te konnen verhalen, alles onder afstant van alle exceptien 

desen eenigsints contrarierende, in specie van ongetelden gelde. Des ten waeren oirconde ten einde om te 

strecken nae behooren is dese van mij verw. richter nevens de comparante en derselver mombaer gesegelt 

en eygenhandigh ondertekent. 

Actum Goor den 14 may 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Teunis Lubberink en Hendrik Wolters 

personelijk gecompareert ende erschenen sij Aelbert Cuiper tot Goor. Ende bekende hij comparant 

verkoft te hebben aen Geertjen Nottebargh en erfgenamen in het Elsenerbroek wonende twee stukjes 

bouwlant gelegen naast het lant van Jan Teemkers en de Touters maete so hem bij verdelinge is 

toegevallen. Ende sulks voor een somma van twee hondert en vijftigh gulden, segge een somma van 

250 caroli guldens ad 20 st het stuk. Bekennende hij comparant voorn. dat aen hem den eersten met den 

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

betaelinge en doet 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 

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

ongetelden gelde. Sonder argh ofte list, in waerheyds oirconde ten fine ende om te strecken na behooren 

hebbe ik verwalter richter dese nevens den comparant getekent ende op speciael versoek van denselven 



mede dese soo van gerightsweegen als voor denselven gesegelt. 

Actum Goor den 26 may 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Jan Schrijvers en Jan Krijgsmans erschenen sij 

Jan Volkerinck op het Lonink siek liggende dogh bij sijn verstandt ende goede memorie ende heeft 

verklaart dat niet gaerne sonder testament te maaken uit dese wereldt soude scheyden ende daer toe om 

goede ende verscheyden reeden getreden te sijn; soo is het nae sijn siele aen Godt Barmhartigh en sijn 

lichaam ter eerlijker begraeffenisse bevoolen te hebben, sijn broer Jan Volkerinck op Loonink 

opgetrouwt ende derselver huysvrouwe Jenne maekt ende instellet, gelijk doet mits desen in alle sijne 

nae te laetene goederen, soo meubile als immeubile, actien en crediten niets uytgesondert, tot sijn eenige 

en universele erfgenaemen aen sijn neve Gerrit Volkerink alleen legateert de somme van 25 caroli 

guldens en dan nogh vermaekende een somme van 25 caroli guldens aen den armen van Marculo door sijn 

broer Jan Volkerinck nae testators doode uyt te keren; weeder roepende ende te niete doende, gelijk doet 

mits desen, alle sijne vorige dispositien ende maekingen, hetsij bij maniere van contract houwlijkse 

voorwaerden ofte anders wat naemen deselve ook moghten hebben ingegaan ende sulks om goede ende 

genoegsaem bekende reeden, willende ende begerende dat dit testament ende uyterste wille nae mijn dood 

sijn kraght ende effect moge hebbe, hetsij als een testament codicil ofte soo als hetselve best sal konnen en 

mogen bestaen ende heeft Jan Volkerinck junior dit testament hem van woordt tot woordt voorgelesen 

sijnde, verklaerdt daertoe uyt eygen vrijen wille ende om goede reeden gekomen te sijn. Des ten waeren 

oirconde ten einde om te strecken nae behoren, hebbe ick verwalter richter nevens de testamentmaker dese 

ter presentie van voornoemde ceurnooten eygenhandigh onderteekent ende van mij verw. richter, soo van 

gerightsweegen en voor Jan Volkerinck testator als geen seegel gebruykende, gesegelt. 

Actum Marculo den 20 may 1748. 

Voorstaende testament is heden ten overstaen van de wed. van hem testator ende de naaste erfgenamen ab 

intestato daartoe geciteert ten overstaan van Jan Schrijver ende Willem Heuteman als ceurnooten op 

Looninck gepronuntieert. 

Actum den 22 julius 1748. 

 

Coram voor mij Verw. Richter Gerhard Hulsken. 

Assess Aelbert Nijenhuis en Peter Keymeule. 

Goor den 27 may 1748. 

Erschenen de Hooghwelgeboren Gestrenge Heer Coeverden tot Rande als bij resolutie van de Heeren 

ordinaris Gedeputeerden van den 27 may 1746 aengestelde administrator over de goederen van Vrouw 

Douariere de Palms en Freulijn van Raubaer ende heeft dese versettinge, met drie hondert gulden capitael 

en dertigh gulden interesse mede aen gemelde Eva Willemina van Diemen, voldaen ende gequiteert 

omdien nae de royeringe te geschyeden in originali vertoont, waarom dese word geaccordeert ende 

gedaene royeringe toegestaen gelijk geschiet mits desen om te strecken nae behooren. 

Actum als boven. In fidem. Gerhard Hulsken Verw. Richter coram. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Aelbert Nijenhuis en Peter Keymeule erschenen 

sij de Hooghwelgeboren Gestrenge Heere Christoffer Daniel van Coeverden Heer van Rande, in 

qualiteyt als bij resolutie van de Heeren Staeten deser Provincie van den 27 may 1746 op de requisitie van 

de Vrouw Douariere de Palms en Freulijn van Raubaer aengestelde curator om derselver alle nog 

resterende gerede en ongerede goederen aen de meestbiedende ten overstaen van de scholtes van Olst 

vrijwillig te verkopen ende de penningen daer van pretenderende te ontfangen ende uyt derselver 

provenue dieselven crediteuren te bevredigen dat den heere comparant dien nae in dato op den 28 aug 

1746 tot Olst drie vierde parten van het erve Hungerink in de boerschap Stockum gelegen met sijn 

reght en gerechtigheyd, ten fine voorschr. aen de Wel Edele Hoogh Achtbaere Heere van de Magistraat 

van Zwolle voor een somma van twee duysent een hondert en sestigh caroli guldens verkoft ende gemelde 



penningen ter concurrenter somma qualitate predicta ontfangen ende dieselver in tentum gedemandeert 

hebbende, te weeten ses hondert gl capitael en 90 gl interesse aen de rentheffersen Eva Willemina van 

Diemen ende drie hondert gl capitael en 30 gl interesse mede aen gemelde Eva Willemina van Diemen, als 

uyt de alhier in judicio in originali vertoondt ende gequiteerde hypothecatien de eerste van den 6 juny 

1689 en de 2e van den 8 febr. 1690 met meerdere consteren magh ende de overige aen de verdere 

crediteuren van Vrouw Palms en Freulijn van Raubaer; soo is het comparant dienvolgens van dese 

verkofte drie vierde parten an de heere copers hooggemeld in sijn qualiteyt daer van mids desen nae lantr. 

doet cessie, transport ende overdraght, gelijk doet mids desen renuntierende van alle exceptien desen 

eenigsints contrarierende in specie van die van ongetelden gelde; met belofte om desen coop invoegen 

voorschr. te sullen staen waghten en waeren nae landreghte. Des ten oirconde heeft den heer comparant 

nevens mij verw. richter voorn. ten fine om te strekken nae behooren dese gesegelt en eygenhandig 

gesubscribeert. 

Actum Goor den 27 may 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Aelbert Nijenhuis en Swier Helmigh personelijk 

gecompareerdt ende erschenen sij Aeltien Lunck getrouwt aen Berent op den Beld in desen 

geadsisteerd met Willem Semesmaker als haeren verkorene en toegelaten mombaer in desen. Ende heeft 

verklaart dat sij comparant sonder kinderen komende te overlijden, niet gaerne uyt dese wereld te willende 

scheyden, sonder over haere naegelatene goederen gedisponeert ende testament gemaakt te hebben; soo is 

het nae alvorens an den Barmhartigen Godt haren dierbaere siele ende haar lichaam ter eerlijker 

begraeffenisse bevolen te hebben. Ende dan tot dese haere uyterste wille treedende soo is het dat sij 

comparante invoegen als vooren geadsisteert om reeden haer toe bewegende in alle haere nae te laetene 

goederen institueert ende tot geheele eenige universele erfgenaam maakt ende institueert haar suster 

Maria Lunck, lanck getrouwt aen Jan Oinks in Harrike; ende bij vooraflijvigheid aen haer vijff 

kinderen als van haer halve daghwerck hooyland het Wecke slag genaemd in Elsenerbroeck ende in haar 

uitstaande geld min ofte meer ad drie hondert caroli guldens, paarde en koebeesten ende verdere inninge 

des huysses, linnen en wollen tot de testatrice aen haer lijf behoorende; soo veele als haer aendeel in het 

eene ende anderen sigh rendeert ende bedraaght; legaterende dan nogh aen haer broers wijlen Jan 

Leunk seeven kinderen yeder een somma van drie gulden naer doode van testatrice door haer suster 

Maria getrouwt aan Jan Oink in Harrike uyt te keren. Verklaarende aan dat haer comparante geadsisteert 

als vooren dit haar testament van woort tot woort duidelijk voorgelesen was daar bij te persisteren ende te 

verblijven ende daartoe uyt vrijen wille getreden ende gekomen te sijn, begerende dat het selve nae haar 

dood op de beste wijse ende maniere worde naegekomen. Des ten waeren oirconde heeft nevens mij 

verwalter richter de comparante deese eygenhandigh, vermids des schrijvens onervaeren is, gehandtmerkt 

ende ook door haer mombaer voor deselve getekent dien welke nevens mij verw. richter dese mede voor 

de comparante als geen seegel gebruykende, gesegelt heeft. 

Actum Goor den 3 juny 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Tobias van Ommen en Lambert Jan van 

Leeuwen gecompareert sij de ed dr. A.J. Helmigh voor sigh en als lasthebbende van desselfs vaeder en 

moeder, mitsgaders van desselfs absente broeders en suster, voor deselve voor veele nodig de rato 

caverende en bekende voor een welbetaalde somme van penningen verkoft, gecedeert en over te dragen te 

hebben, sulx doende mits dese, aen en ten erflijken profijte van Hendrik ten Philipsbarg en Hilken 

Vinkers sijn huysvrouw, een hooymaete met daerbij gehorende wal en een klein streepje of hoekje lands 

in off aen Reint te Laars lands gelegen, te saemen ruim anderhalff dagwerk groot, dog sonder mate 

gelegen in het rigterampt van Kedingen agter het Sprokkerieff bij langs den vaart en sulx met sijn lusten 

en lasten, raat en onraat daartoe gehorende. Edog wil den comparant niet verandwoordelijk weesen hoe 

verre de wal en het voornoemde hoekje lands aen Reint te Laars land daar bij is gehorende off niet. 

Bekennende hij compt. soo voor hem selfs dat den eersten met den laasten cooppennink ten dancke ende 



ten genoegen is voldaen, doende 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 aenspraeke. 

Renuncierende hij compt. pro se et van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van 

de exceptie van ongetelden gelde. Sonder argh list in waerheyds oirconde ten fine ende om te strecken nae 

behoren hebbe ik verwalter richter dese nevens den comparant pro se et gesegelt ende eygenhandigh 

gesubscribeert. 

Actum Goor den 8 juny 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en nae benoemde keurnoten is gecompareert ende erschenen Berent 

Wanninck uyt Stockum ende derselver huysvrouwe Henderikjen Egbers, sij geadsisteert met Jan 

Coenderink als haeren versoghte ende verkoorene ende toegelatene mombaer in desen; hij Berent 

Wannink swack van lichaam maar sijn verstant ende memorie ten vollen maghtig ende hebben verklaardt 

om goede redenen haar daartoe beweegende niet gaerne uit dese wereldt te scheiden sonder over haere 

drie derley kinderen testament gemaakt te hebben, haar dierbaeren zielen aen den drie eenigen Godt ende 

haer lichaamen ter eerlijker begraeffenisse bevelende ende dat tot dese haere dispositie koomende. Soo 

maeken sij testateuren uyt haeren boedel ende goederen soo te saemen ende in het gemeen besitten aen 

testateuren soon Arent hondert daelers ende aen sijn overledene doghters twee kinderen Garrit en 

Janna Wissinck te saemen mede hondert daelers ende aen testateuren twee voorkinderen Tonnis ende 

Anna yeder als vooren hondert daelers ende alsoo aen haer alle te saemen invoegen als vooren ses hondert 

car gulden op mey 1749 te betalen waarmede, behalven het goed haar van haare overledenen verstorvene 

ouderen vervallen ende bewesen is sullen afgaan. Ende comparanten overige goederen niets uitgesondert 

soo meubiele als immeubiele goederen, actien ende crediten bij de langstlevende ende haere twee kinderen 

Jan Henderik ende Wolter soo bij malkanderen verworven hebben, soo als het lantrecht vermagh in 

gemeenschap sullen verblijven, met conditie indien yemand van de voorschr. kinderen sigh hier tegen 

moghte kanten ofte stellen, dieselven met de legitime portie sullen afgaan, daar inne haer alleen ende niet 

verder in sulken val instituerende, verklarende beyde comparanten naedat haar dit dispositie van woord tot 

woort was voorgelesen daartoe uyt vrijen wille ende goeden raade gekomen te sijn ende daarbij te 

verblijven; versoekende dat deselve nae haeren doodt hetsij als een formeel testament ofte codicil magh 

naegekomen worden. Des ten oirconde hebben nevens mij verwalter righter de testateuren ende momboir 

voorm. dese getekent ende van mij verw. righter mede voor dieselve is gesegelt geworden in aenwesen 

van Tobias van Ommen en Jan Pleysier als ceurnooten. 

Actum op het erve Groot Wanninck in Stockum 9 julius 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Hendrick Blok en Wolter Jan ten Zijthoff 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Jan Koltvoort tot Goor woonaghtigh ende desselfs 

huysvrouwe Hermijna Koltvoort (Senkeldam), voorts Antony Koltvoort en huysvrouwe Berendina 

ten Zijthoff tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voorn. in eenen stevigen vasten en 

onwederroepelijken erfkoop verkoft te hebben aen Derck Leetinck uyt Elsener Broek ende desselfs 

huysvrouwe Jenneken Leetinck ende erffgenaemen ongeveer een daghwerk hooylant en twee scheepel 

bouwlant geleegen in het Elsener Broek waervan de wederhelfte van gelijke groote Jan Teemker em 

huysvrouwe Fenneken Praeters van deselve verkoperen hebben aengekoft; ende sulks voor een somma 

van twee hondert vijff en seventigh gulden, segge een somma van 275 caroli guldens ad 20 stuivers het 

stuk. Sijnde het verkofte als gemelt vrij en allodiael uytgesondert de heeren lasten en verders met sijn 

oude en nieuwe reght en gereghtigheden, soo en in diervoegen als verkoperen hetselve van haere wijlen 

ouderen aengeerft hebben; blijvende den vijftigsten pennink en costen van transport ende overdraght tot 

laste van den verkoperen ende de koperen elks voor den halfscheit. Bekennende sij comparanten 

verkoperen voornoemt dat aen haar den eersten met den laasten cooppenninck te dancke ende ten 

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

transport ende overdraght met belofte om deesen verkoop ten allen tyeden te sullen staen waghten ende 



waeren voor alle evictie op ende aenspraeke. Renuncierende sij comparanten verkoperen voorn. van alle 

exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder 

argh ofte list in waerheyds oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ick verwalter richter 

dese nevens de comparanten eygenhandigh getekent ende vermids dieselve geen seegel sijn gebruykende 

hebben mij verwalter richter in judicio versoght dese mede voor dieselve te seegelen. 

Actum Goor den 4 augustus 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Hendrick Blok en Wolter Jan ten Zijthoff 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Jan Koltvoort tot Goor woonaghtigh ende desselfs 

huysvrouwe Hermijna Koltvoort (Senkeldam), voorts Antony Koltvoort en huysvrouwe Berendina 

ten Zijthoff tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voorn. in eenen stevigen vasten en 

onwederroepelijken erfkoop verkoft te hebben aen Jan Teemker in het Elsener Broek woonende ende 

desselfs huysvrouwe Fenneken Praeters ende erffgenaemen ongeveer een daghwerk hooylant en twee 

scheepel bouwlant geleegen in het Elsener Broek waervan de wederhelfte van gelijke groote Derck 

Leetinck en huysvrouwe Jenneken Leetinck van deselve verkoperen hebben aengekoft; ende sulks voor 

een somma van twee hondert vijff en seventigh gulden, segge een somma van 275 caroli guldens ad 20 

stuivers het stuk. Sijnde het verkofte als gemelt vrij en allodiael uytgesondert de heeren lasten en verders 

met sijn oude en nieuwe reght en gereghtigheden, soo en in diervoegen als verkoperen hetselve van haere 

wijlen ouderen aengeerft hebben; blijvende den vijftigsten pennink en costen van transport ende 

overdraght tot laste van den verkoperen ende de koperen elks voor den halfscheit. Bekennende sij 

comparanten verkoperen voornoemt dat aen haar den eersten met den laasten cooppenninck te dancke 

ende ten genoegen is voldaen ende betaelt, bedanckende voor goede betaelinge en doen derhalven 

hiermede cessie, transport ende overdraght met belofte om deesen verkoop ten allen tyeden te sullen staen 

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

voorn. van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden 

gelde. Sonder argh ofte list in waerheyds oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ick 

verwalter richter dese nevens de comparanten eygenhandigh getekent ende vermids dieselve geen seegel 

sijn gebruykende hebben mij verwalter richter in judicio versoght dese mede voor dieselve te seegelen. 

Actum Goor den 4 augustus 1748. 

 

Nootgerichte gehouden op het erve Groot Wanninck in Stockum den 10 sept. 1748. 

Verw. Richter Gerhard Hulsken. Assess Harmen Dijckinck en Jan Wanssinck. 

Op heden gepresigeert sijnde om het gemaakte testament van wijlen Berent Wanninck uit Beusebargen 

en desselfs huysvrouwe Henderickjen Egbers geadsisteert geweest met Jan Coenderinck als haerer 

versoghten en toegelaetene mombaer den 9 julius deses jaers gemaekt van gerightsweegen te openen, te 

pronuntieren ende uit te leesen ende de nabestaende als Waender Wissinck in Elsen als in huwelijk 

gehadt hebbende Jenneken Wansinck testators dogter en versoght sijnde sigh op heden in het sterfhuys op 

het erve Groot Wanninck in Beusebargen sigh te laeten vinden als mede Arent Wanninck testators 

soone getrouwt op het Celhorst onder den huyse Nettelhorst, als mede kennis gegeven sijnde aen de 

dogter van testator Anneken Wanninck getrouwt aen Berent ten Senkeldam, die heeft verklaart dat de 

openinge maer moghte geschiede daer niet tegen hadde en niet van haer kinderen konde alleen 

versoekende van het gemaekte testament visie off copie te mooge hebben als mede aen Teunis Wanninck 

testateurs soon. Soo is dan voornoemde testament ten overstaen van de nabestaende bloetvrinden 

gepronuntieert ende uitgelesen om te strecken nae behoren. Is erschenen Arent Wanninck getrouwt op het 

erve Celhorst onder den huyse Nettelhorst versoekende van het gepronuntieerde testament copie. 

In fidem. Gerhard Hulsken Verw. Richter. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Niclaas van Daalen en Gerrit van Leeuwen 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Jan Eertink uit Harrike ende desselfs huisvrouwe 



Garritjen Eertink tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voorn. verkoft te hebben aen Hendrick 

Meulenkolk ende desselfs huysvrouwe Garritjen Meulenkolk ende erfgenaemen een stuk bouwlant 

ruim drie scheepel gesaey geleegen bij het hecke van Gerrit Immink in den Harriker Esch met den ende 

schietende nae de wegh van den bargh ende sulks voor een somma van seeven en sestigh guldens tien 

stuivers, segge een somma van 67 caroli guldens en tien stuivers. Bekennende sij comparanten 

verkoperen voorn. dat aen haer den eersten met den laesten cooppenninck te dancke ende ten genoegen is 

voldaen ende betaalt, bedanckende voor goede betaelinge ende 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 sij comp. verkoperen voorn. van alle exceptien deesen 

eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder argh ofte list in 

waerheyds oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ick verwalter richter dese 

eygenhandigh ondertekent ende vermids de comparanten des schrijvens onervaeren sijn, hebbe dieselve 

haere marcken hier onder eygenhandigh getoogen en geen seegel gebruykende, mijn judicio versoght dese 

mede voor dieselve te segelen. 

Actum Goor den 29 september 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Wolter Jaelingh en Coenraat ter Swaak 

erschenen sijn Hendrick Wannink nu Hansses ende Geesken Hansses desselfs huysvrouw, sij met 

Tobias van Ommen als haeren verkorene ende toegelaetene mombaer in desen geadsisteert. 

Voordraegende hoe dat sij malkanderen hebben geteelt nog in leven sijnde vier kinderen Egbert, 

Derkjen, Maria en Hendrick, sijnde de beyde eersten van haar afgetrouwt ende niet langer in haeren 

brooden, ende de twee laasten Maria ende Henderick ongetrouwdt ende elders sijn dienende, welke beide 

laasten haar comparanten door de tijdt van haer verdiensten behulpelijk sijn. Ende nu van voornemens sijn 

om tot haar in te komen bij te woonen ende haer als oud ende onvermogen tot huysses beste te helpen. Soo 

is het dat sij comparanten niet sonder communicatie ende goetvinden van haere voorn. twee oudste 

kinderen om haere kleine caterstede Hansses ende verdere gering vermogen soo van inboedel ende 

haere bij malkanderen te houden bij dit haer testament ende uiterste wille, naa alvorens haere sielen aen 

den Barmhartigen Godt ende doode lichaemen ter eerlijke begraevenisse bevoolen te hebben, geeven ende 

maeken aen haere twee jonghste ongetrouwde kinderen Maria ende Henderick in gelijke deelen ende 

portien haar beyde afgetrouwde kinderen Egbert ende Dirkjen yeder in de legitime portie instituerende, 

verklaerende hier toe om goede redenen uyt vrije wille gekomen te sijn ende de bij nae dat haar lieden dit 

testament van woordt tot woordt was voorgelesen te verblijven; versoekende dat hetselve nae haeren 

doodt sijn craght magh gewinnen, hetsij als een testament codicil off soo als hetselve best sal kunnen 

bestaen. Des ten oirconde is dit testament van mij verwalter richter soo van gerightsweegen als voor de 

comparanten als mombaer als geen signet gebruykende gesegelt; ende van mij verw. richter als mombaer 

eygenhandigh ende van de comparanten mede haer marcken onderteekendt. 

Actum Goor den 22 october 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Coenraat ter Swaek en Tobias van Ommen 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Aelbert Petermans uyt Stockum ende desselfs 

huysvrouwe Geertjen te Rijdt tutore marito, als boedelredder van de nalatenschap van sijn wijlen 

schoonvaeder Harmen te Rijdt en Aeltjen Wolberinck eheluyden. Ende bekenden sij comparanten 

voorn. verkoft te hebben aen Jan Stegeman nu Brink Jan tot Marculo ende erfgenaemen, het gerechte 

vierde part sijnde het derde stuck van het soogenaemde Rijts Nijwelant groot ongeveer twee en een 

half schepel gesaey geleegen bij Tibbe lant in sijn bekende bepaelinge en lymiten tusschen Jan Schrijvers 

en Wissinck camp geleegen in het carspel van Markel gerights Kedingen naest Aelbert Stegeman sijn 

aengekofte nijwe lant en zuyt sijde ende van Broek Jan sijn lant ten noordt sijden; sijnde het verkofte 

voorn. suyver vrij ende onbeswaert uytgesondert sijn heeren lasten. Ende sulks voor een somma van twee 

hondert drie en sestigh guldens, segge een somma van 263 caroli guldens ad 20 st het stuk, vrij gelt 



sonder cortinge van 50e penninck ende overdraght die tot coopers lasten sullen blijven. De betaelinge sal 

geschieden op Sunt Michiel deses jaers 1748. Bekennende sij comparanten verkoperen voorn. dat aen haer 

den eersten met den laesten cooppenninck 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 deesen 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 ofte list. In waerheids 

oirconde ten fine mede om te strecken na behoren hebbe ik verwalter richter voorn. dese eygenhandigh 

ondertekent ende vermids de comparanten des schrijvens onervaeren, hebben dieselve hier onder hare 

handmerken eygenhandigh getrocken ende doordien de comparanten geen segel sijn gebruykende hebben 

mij verw. richter versoght dese mede voor dieselve te zegelen. 

Actum binnen Goor den 23 october 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Coenraat ter Swaek en Tobias van Ommen 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Aelbert Petermans uyt Stockum ende desselfs 

huysvrouwe Geertjen te Rijdt tutore marito, als boedelredder van de nalatenschap van sijn wijlen 

schoonvaeder Harmen te Rijdt en Aeltjen Wolberinck eheluyden. Ende bekenden sij comparanten 

voorn. verkoft te hebben het gerechte vierde part van het soogenaemde Rijds Nieuwe lant en wel het 

vierde stuk groot ongeveer twee en een half schepel gesaey gelegen onder Marculo. Ende sulks aen 

handen ende ten profijte van Broek Jan ende desselfs huysvrouwe ende erfgenamen ende sulks voor de 

somma van twee hondert en twee en negentigh guldens, segge een somma van 292 caroli guldens ad 20 

stuivers het stuk, vrij gelt en sonder kortinge van den 50e pennink ende overdraght. De betaelinge sal 

geschieden op Sunt Michiel deses jaers 1748. Bekennende sij comparanten verkoperen voorn. dat aen haer 

den eersten met den laesten cooppenninck 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 deesen 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 ofte list. In waerheids 

oirconde ten fine mede om te strecken na behoren hebbe ik verwalter richter voorn. dese eygenhandigh 

ondertekent ende vermids de comparanten des schrijvens onervaeren, hebben dieselve hier onder hare 

handmerken eygenhandigh getrocken ende doordien de comparanten geen segel sijn gebruykende hebben 

mij verw. richter versoght dese mede voor dieselve te zegelen. 

Actum binnen Goor den 23 october 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Coenraat ter Swaek en Tobias van Ommen 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Aelbert Petermans uyt Stockum ende desselfs 

huysvrouwe Geertjen te Rijdt tutore marito, als boedelredder van de nalatenschap van sijn wijlen 

schoonvaeder Harmen te Rijdt en Aeltjen Wolberinck eheluyden. Ende bekenden sij comparanten 

voorn. verkoft te hebben het gerechte vierde part van het soogenaemde Rijds Nieuwe lant en wel het 

tweede stuk groot ongeveer twee en een half schepel gesaey gelegen bij Tibben lant onder Marculo. Ende 

sulks aen handen ende ten profijte van Aelbert Stegeman (Blankvoort) van Marculo ende desselfs 

huisvrouwe en erfgenamen. Ende sulks voor de somma van twee hondert en drie en sestigh guldens, 

segge een somma van 263 caroli guldens ad 20 stuivers het stuk, vrij gelt en sonder kortinge van den 50e 

pennink ende overdraght. De betaelinge sal geschieden op Sunt Michiel deses jaers 1748. Bekennende sij 

comparanten verkoperen voorn. dat aen haer den eersten met den laesten cooppenninck 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 deesen 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 ofte list. In waerheids oirconde ten fine mede om te strecken na behoren hebbe ik verwalter 

richter voorn. dese eygenhandigh ondertekent ende vermids de comparanten des schrijvens onervaeren, 

hebben dieselve hier onder hare handmerken eygenhandigh getrocken ende doordien de comparanten geen 

segel sijn gebruykende hebben mij verw. richter versoght dese mede voor dieselve te zegelen. 

Actum binnen Goor den 23 october 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Coenraat ter Swaek en Tobias van Ommen 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Jan Truytmans en desselfs huisvrouwe Jenneken 

Stoevelmans, Jan Stoevelmans en desselfs huisvrouw Aelken Stoevelmans, Roeloff Wevers (Huiskes) 

en desselfs huisvrouw Gerritje Wevers, voorts Aelken Wijmerink dogter van Aelbert Wijmerink, sij 

vrouwen geadsisteert met haere ehemannen ende laastgenoemde Aelken Wijmerinck met Hendrick 

Euncks als haeren verkoren en toegelaetenen mombaeren. Voordragende hoe dat sij comparanten ab 

intestato (zonder testament) erfgenaemen sijn van wijlen Harmen Brinkers (Wijmerink) en desselfs 

huisvrouwe Berentien Brinkers in leven te saemen eheluyden. Bestaende de voorgemelte erffenisse in 

een stuck saay off bouwlant groot ongeveer ses schepel gesaey geleegen in den Noort Esch in sijn 

bekende bepalinge en lymiten in de boerschap Markel gelegen. Bekennen sij comparanten in het generaal 

en een ieder in het bijsonder geadsisteert als vooren, dat haer weegens voorgemelt erffnisse en wel een 

yeder weegens haar geregte aandeel van voorm. stuck bouwlant door den ook meede erfgenaem Gerrit 

Brinkes volkomen uitgoedinge in voldoeninge gegeven te zijn; doende derhalven sij comparanten 

voornoemdt hier mede weegens voornoemde erffenisse volkomen afstandt, cedeeren en tranporteeren 

dienvolgens, een yeder voor haare geregte portien, van het voorn. stuk bouwlant de Veldekes genaamt en 

sulx met alle sijn lusten en lasten, oude en nieuwe geregtigheden vandien en aen ten behoeve van gemelde 

Gerrit Brinkers (Meengs) en desselfs huysvrouwe Janna Brinkes en erfgenamen met belofte om 

hetselve meede te sullen staan waghten en waaren voor alle evictie op en aenspraeke deesen eenigsints 

contrarierende. Des ten waeren oirconde en om te strekken nae behoren hebbe ick verwalter rigter 

opgemelt deeze eigenhandigh ondertekent ende vermids de comparanten eenige des schrijvens onervaeren 

sijn en eenige onervaeren hebben die des schrijvens ervaeren sijn, dese mede getekent ende andere haere 

mercken hier onder mede getrokken en vermits alle comparanten geen zeegel sijn gebruykende hebben 

mij verwalter versoght dese mede die zelve te zegelen. 

Actum Goor 31 october 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Coenraad ter Swaek en Jan Philip ter Morsch 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Jan Brinkers en desselfs huysvrouw Berentjen 

Landevers tutore marito. En bekenden sij comp., met voorkennis en approbatie van Tobias van Ommen 

als bij executie cooper geworden sijnde van het derde part van het erve Eunks, verkoft te hebben an Jan 

Nijlant en desselfs huysvrouw en erfgenaemen een stuk saay of bouwlant genaemt de Groote Bree 

groot ongeveer vijff scheepel gezaay als meede nog een stuk saay off bouwlant genaamt de Kleyne Bree 

groot ongeveer een half mudde gezaay, te samen in den Harker Esch in sijn bepaelinge en limyten 

kennelijk geleegen en bij voornoemde derde part van het erve Euncks gehoort hebbende. En sulx met sijn 

lusten en lasten, oude en nieuwe geregtigheyt, zoo van tiende, tensten off andere uytgangen wat naeme 

deselve ook mogte hebben, gelijk mede den 50e penning en overdragt welke de cooperen alle tot haere 

laste moeten houden. En sulx voor een somma van drie hondert en dertien caroli guldens van twintig 

stuivers het stuk. Welke cooppenningen aen handen van gemelde Tobias van Ommen sijn overgetelt als 

strekkende in soo veer deselve tot remedieringe en inlossinge van voorn. executoriaele koop ten welke 

einde hij Tobias van Ommen van voorm. twee stukken saaylant afstant doet als bekennende voorn. 

driehondert en dertien gulden in een onverdeelde somma wel en goet ontfangen te hebben. Doende 

derhalven hier mede cessie, transport ende overdragt met belofte om deesen coop ten allen tijde te sullen 

staen wagten ende waeren voor alle evictie op en aenspraeke. Renuncierende sij compt. van alle exceptien 

deesen eenigsints contrarierende. In oirconde der waarheyd ten fine en om te strekken nae behooren hebbe 



ick verwalter rigter opgemelt deeze eygenhandig geteekent en gezeegelt en vermids de comparanten des 

schrijvens onervaeren ende ook geen zeegel zijn gebruykende, heeft Tobias van Ommen op speciael 

versoek van deselve deeze meede voor haar geteekent en gezeegelt. 

Actum Goor den 9 november 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Coenraad ter Swaek en Jan Philip ter Morsch 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Jan Brinkers en desselfs huysvrouw Berentjen 

Landevers tutore marito. En bekenden sij comparanten, met voorkennisse en approbatie van Tobias van 

Ommen als bij executie coper geworden zijnde van het derde part van het erve Eunks, verkoft te 

hebben aen Jannes Weerman en desselfs huisvrouw en erfgenaemen een stuk saay off bouwlant 

genaemt den Meulen camp groot ongeveer twee scheepel gezaay in den Harker Esch in sijn bekende 

bepaelinge en limyten geleegen, als meede nog een stukjen saaylant groot ongeveer een scheepel gezaay 

geleegen in de weyde beyde bij voornoemde derde part van het erve Euncks gehoort hebbenden. En sulx 

met sijn lusten en lasten, oude en nieuwe geregtigheyt, zoo van tiende, tensten off andere uytgangen wat 

namen dezelve ook mogten hebben, gelijk meede den cooppenning en overdragt welke de coperen alle tot 

haeren lasten moeten houden en sulx te saemen voor een somma van agt en seventigh car. guldens van 20 

st het stuk; welke cooppenningen aen handen van Tobias van Ommen sijn overgetelt als strekkende en soo 

verre deselve tot remedieringe en inlossinge van voorn. executoriaele coop. Ten welke einde hij Tobias 

van Ommen voorn. twee stuckjes saaylant afstant doet als bekennende voorn. aght en seventig gulden in 

eene onverdeelde somme wel en goed ontfangen te hebben. Doende derhalven hier mede cessie, transport 

ende overdragt met belofte om deesen coop ten allen tijde te sullen staen wagten ende waeren voor alle 

evictie op en aenspraeke. Renuncierende sij compt. van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende. In 

oirconde der waarheyd ten fine en om te strekken nae behooren hebbe ick verwalter rigter opgemelt deeze 

eygenhandig geteekent en gezeegelt en vermids de comparanten des schrijvens onervaeren ende ook geen 

zeegel zijn gebruykende, heeft Tobias van Ommen op speciael versoek van deselve deeze meede voor 

haar geteekent en gezeegelt. 

Actum Goor den 12 november 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Lucas ten Sende en Wessel Lentforts personelijk 

erschenen sij Arent Lentforts, wel swak van lighaem dogh sijn verstandt ende memorie ten vollen 

magtigh; overdenkende de sekerheydt des doods en de onsekere uire van dien ende niet gaerne uit dese 

werelt willende scheiden sonder over sijne nae te laetene goederen, soo roerende als onroerende, testament 

gemaekt te hebben; alvorens sijn ziele aen den Barmhertigen Godt ende sijn lichaam ter eerlijker 

begraeffenisse bevoolen te hebben, soo is het dat hij testator tot sijn eenige ende universele erffgenaam 

maekt ende institueert sijn neve en broers soon Jan Nijsink bouwman op Nijsink ende desselfs 

huysvrouwe Jenneken Weerdes ende bij vooraflijvigheit haere kinderen ende erffgenaemen. Alle het 

geene testator wegens verpondinge en heeren lasten voor rekeninge van sijn broeder, oude bouwman op 

Nijsinks erve in Elssen, aen wijlen de Heer Richter Assuerus Fockinck als anders verschoten en betaalt 

heeft en mede al wat van sijn broeder te pretenderen heeft, mits sijn neve en vrouw hem testator den tijt 

sijnes levens ordentelijk sullen verplegen en onderhouden; legaterende aen sijn suster Hinderikjen 

weduwe Teunis Boentman off bij vooraflijvigheidt desselfs kinderen off erffgenaemen een somma van 

een pont groot ad ses gulden en aen den armen, daer meest nodigh is, gelijk ses caroli guldens mede door 

sijn neve Jan Nijsink nae testators doodt uyt te keren. Verklaerende hij testator tot dese sijne testamentaire 

dispositie om goede reedenen ende uit vrijen wille gekomen te sijn; ende nae dat hetselve hem comparant 

van woordt tot woordt duidelijk was voorgelesen daer bij te verblijven ende te persisteren. Begerende dat 

dese sijne uiterste wille nae sijnen doodt sijn kraght ende effect moge gewinnen, hetsij als een testament 

codicil ofte gifte ter saake des doods. Des ten oirconde hebbe ik verwalter richter dese eygenhandig 

gesegeld en onderteekent en heeft testator hier onder sijn mark eigenhandigh getoogen, vermids des 

schrijvens onervaeren is en is Gerrit van Leeuwen door testator versoght dese mede voor denselven te 



tekenen, sijnde ik verwalter richter door testator, vermids geen seegel is gebruykende, gerequireert dese 

mede voor dieselve te zeegelen. 

Actum op het erve Nijsink in Elssen den 15 nov. 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Jacobus Schutte en Hendrik Stockers personelijk 

gecompareert ende erschenen is Hendrick Rotman weduwenaar van wijlen Anna Rotmans (Assink) en 

volgens testamente erfgenaam van desselfs wijlen oom Arent Koekoek. En bekende hij comparant 

verkoft te hebben aen Jan Bergman en desselfs huisvrouw en erfgenamen den soogenoemden Halven 

Koekoek in de Elsener markte aldernaast de wooninge van Jan Nottenbarg kennelijk geleegen, 

bestaande het selve in het halve woonhuis bij hun coperen thans bewoont wordende, mitsgaders die daer 

bij gehorende landerijen en hooylant, het saaylant ongeveer groot vijff schepel gesaey en het hooylant 

groot drie vierendeel daghwerk, alle bij en omtrent het woonhuys van voornoemde coperen in sijn 

bekende bepalinge en lymyten geleegen en sulks met sijn lusten en lasten, oude en nieuwe 

gereghtigheden. Hebbende Wolter Koekoek door voornoemde hooyland den wegh nae sijn lant den Poll 

genaemt en het medeken daerbij gelegen en sulx vrij allodiael exempt de heeren lasten. En dat voor een 

somma van vijff honderdt caroli guldens van twintigh stuyvers het stuck vrij gelt. Bekennende hij 

comparant dat aen hem den eersten met den laasten cooppenninck te dancke een ten genoegen is voldaen 

en betaald; doende derhalven hier mede cessie, transport ende overdragt met belofte om desen verkoop ten 

allen tijden te sullen staen waghten en waren voor alle evictie op en aenspraeke. Renuncierende hij 

comparant van alle exceptien desen eenigsints contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelde 

gelde. Sonder argh list, in waerheyds oirconde ten fine ende om te strecken nae behoren hebbe ik verw. 

righter opgemelt dese nevens den comparant eygenhandigh getekent en gesegelt. 

Actum Goor den 17 november 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Jacobus Schutte en Hendrik Stockers personelijk 

gecompareert ende erschenen is Jan Berghman nu genaamt Jan Coekoek of Loght Jan en derselver 

huisvrouwe Geesken Teeusen tutore marito. Ende bekende sij comparanten wegens opgenomen en 

ontfangene penningen opreght en deugdelijck schuldigh te weesen aen de ed. Coenraed ter Swaak en 

derselver huysvrouwe Anna Margareta Elisabeth Sietmuller een capitale somma van vierhondert 

gulden, segge 400 caroli guldens van twintigh stuyver het stuk. Belovende de comparanten deselve 

jaerlijks en alle jaeren te ssullen verrenten tegens vier diergelijke guldens van yeder hondert, waervan het 

eerste jaer rente sal verschenen wesen op den 5 july des aenstaenden jaers 1749 en soo vervolgens van jaer 

tot jaer tot de effective aflosse en weeromgaeve toe; die ten wedersijden sal vrij staen malkanderen een 

jaar te voren te mogen loskundigen en opseggen. Verbindende de comparanten verders soo voor capitaal 

als te verschijnene interesse haere personen en goederen, soo roerende als onroerende, gene uitgesondert 

ende in specie tot een reel hypotheecq ende onderpand stellende haer eygendoemelijke plaetsjen den 

halven Koekoek genaemt, soo en in diervoegen hetselve van Hendrick Rotman hebben aengekoft, 

bestaende hetselve in het halve woonhuys soo bij de comparanten thans bewoondt word, als mede die 

daerbij gehorende saey en hooylanden, sijnde het saeylant ongeveer vijff schepel gesaey ende het hooylant 

ongeveer drie vierendeel daghwerk, alle bij en omtrent het woonhuys van de comparanten in sijn 

bepalinge en lymyten kennelijk gelegen; alsmede nogh den halffscheit van een stuckjen hooylant in het 

daerin liggende saeylant de Tangenaas mate genaamt, mede in voornoemde Elsener markte bijlangs den 

Teemkers maet en theindens aen de gemene beeke en ten anderen sijden bijlangs Gerrit Ooms sijn 

hooylant kennelijk geleegen ende aen haer comparanten op den 12 febr. 1747 bij maagscheit toegedeelt, 

waervan Wissinck in Elsen de andere halfscheit is toekomende, ten einde omme in cas van 

onvermoedelijke misbetalinge sig ten allen tijden daer aen kost en schadeloos te kunnen en mogen 

verhalen. Renuncierende comparanten ten dien fine van alle exceptien desen eenigsints contrarierende en 

in specie van de exceptie van ongetelden gelde, mitsgaders van het senatus consultum vellejanum de 

comparanten sigh houdende van de effecten van dien genoegsaem onderright. Sonder argh ofte list, in 



waarheids oirconde ten fine ende om te strecken nae behooren hebbe ik verwalter richter opgemelt dese 

getekent en gesegelt en vermits de comparanten beyde des schrijvens onervaeren sijn ende ook geen segel 

zijn gebruykende, hebben dieselve mij verwalter richter in judicio versoght dese mede voor haer te 

tekenen en te zegelen. En hebben rentgeveren tot meerder securiteyt van de renthefferen hier onder haere 

hantmarken eygenhandigh getoogen en op der rentgeveren versoek door de ed. Hendrik Stockers ende 

voor dieselve eygenhandigh gesubscribeert. 

Actum Goor den 17 november 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Nicolaas van Daalen en Gerrit van Leeuwen 

personelijk gecompareert ende erschenen sijn Hendrik Wolters schoolmeester uyt het Deldenerbroek, 

sijnde desselfs huysvrouwe Fenneken Semmekrot overleden. Ende bekenden sij comparanten voorn. 

verkoft te hebben aan Harmen Colhoop uit het Elsenerbroek ende desselfs huysvrouwe ende 

erfgenaemen het caetersteedjen het Rijdt genaamt geleegen in de boerschap Elsen, bestaende in een 

huys en een gaerden ende sulks voor een somma van vierhondert gulden, segge een somma van 400 

caroli guldens ad 20 st het stuk. Bekennende sij comparanten verkoperen voornoemt dat aen haer den 

eersten met den laesten cooppenninck te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaelt; bedanckende 

voor goede betaelinge en doen derhalven hiermede cessie, transport ende overdraght om belofte om 

deesen verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke. 

Renuncierende sij comparanten verkoperen voorn. van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende 

ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder argh ofte list, in waerheyds oirconde ten fine 

ende om te strecken nae behooren hebbe ick verwalter richter voornoemt dese nevens de comparanten 

getekent ende vermids dieselve geen zeegel sijn gebruykende, hebben mij verwalter richter in judicio 

versoght dese mede voor dieselve te seegelen. 

Actum Goor den 24 november 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Wolter Bruggink en Jan Coedijck personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Teunis Gerritsen van Heuten ende desselfs huisvrouwe  Berendina 

Janssen tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben aen Jan Teunissen 

Knol en derselver erffgenaemen haer eygendoemelijke hoekjen hooylant kennelijk in de Schooltmaat 

gelegen gehorende onder Markelo gerights Kedingen, bestaende in een darde part in de lenkte van de 

genoemde halve maete naest Landewers port ende sulks alles met sijn regt en geregtigheden, sijnde het 

verkofte voorn. vrij sonder eenigh beswaar als mede het regt van doorvaeren door het lant van Teunis 

Stokkers daer voor geleegen ende sulks voor een somme van aght en sestigh guldens, segge een somma 

van 68 caroli guldens ad 20 st het stuk. Bekennende sij compt. verkoperen voorn. dat aen haer den eersten 

met den laesten cooppenninck te dancke ende ten genoegen is voldaen ende betaelt; bedanckende voor 

goede betaelinge en doen derhalven hiermede cessie, transport ende overdraght om belofte om deesen 

verkoop ten allen tijden te sullen staen waghten ende waeren voor alle evictie op ende aenspraeke. 

Renuncierende sij comparanten verkoperen voorn. van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende 

ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Sonder argh ofte list, in waerheyds oirconde ten fine 

ende om te strecken nae behooren hebbe ick verwalter richter voornoemt dese nevens de comparanten 

getekent ende vermids dieselve geen zeegel sijn gebruykende, hebben mij verwalter richter in judicio 

versoght dese mede voor dieselve te seegelen. 

Actum Rijssen den 26 november 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Coenraad ter Swaak en Lambert Jan van Ommen 

erschenen sijn Derck Aefftinck nu Ooms in Elssen, Maria Ooms huysvrouwe van hem Aefftinck in 

dese geadsisteert met Tobias van Ommen als haeren verkorene ende toegelaten momboir, voorts 

Gerritjen Ooms suster ende schoonsuster van beyde eerste comparanten ende bij dieselve in huys ende 



eene minagie doende, geadsisteert met Hendrik Rotman als haren verkoren en toegelaten mombaer; sij 

comparanten invoegen voorschr. hebben verklaardt ende kluiten in haar woonplaatse ofte het goed Ooms, 

soo als hetselve haar toekomt ende gepossideert ook nae haar lieden dood bij malkanderen te houden, niet 

gaerne uyt dese werelt soude wille scheiden sonder soo daerover als over haere verdere goederen, soo 

beweeglijk als onbeweeglijke goederen niets uitgesondert, testament gemaakt te hebben. Soo is het dat 

comparanten haar dierbaer siele aen den Drie-eenigen Godt ende haar doode lichaem ter eerlijker 

begraefenisse bevolen te hebben, sij comparanten malkanderen de eerst stervende aen de langstlevende tot 

de laaste toe eenige ende universele erffgenaem maakt ende substitueert ende comparanten tesamen, nae 

hun allen dood om reeden vooren gemeld en andere meer substitueren tot eenigh ende universele 

erfgenaam haar lieder nightjen Jenneken Nijenhuys doghter van Teunis Ooms op de Borkel 

woonende, uytgesondert navolgende legaeten als aen Lucas Aeftink en Elssen en bij vooroverlijden 

desselfs erfgenaemen wordt gemaakt 25 car. guldens, aen Fenne Aeftink als vooren 25 car. guldens, 

aen testators wijlen susters twee kinderen te samen 12 guldens, aen Arend Brunink (Breukink) op de 

Borkel testatricen broer 50 car. guldens, aen Teunis Nijenhuys op de Borkel nader de 

gebeneficeerde Jenneken om reeden 6 guldens ende aen de Rijssener armen een pont groot. 

Verklarende alle de comparanten tot deese haere testamentaire fiduciaire dispositie om goede reedenen 

ende uyt vrije wille gekomen te sijn ende nae dat hetselve haar comparanten van woord tot woordt 

duydelijk voorgelesen was, daarbij te verblijven ende te persisteren. Begerende dat dese haere uiterste 

wille nae haeren doodt sijn kraght ende staet moge gewinnen, hetsij als een testamendt codicil ofte gifte 

ter saake des doods. Des ten waeren oirconde heeft nevens mij verwalter richter testator dese getekent en 

op derselver versoek dese mede voor denselven gesegelt, vermids geen zeegel is gebruykende ende 

vermids de testatrice des schrijvens onervaeren is, heeft dieselve hier onder haer mark eygenhandig 

getoogen en heeft desselfs versoghte mombaer Tobias van Ommen dese mede voor dieselve getekent ende 

gesegelt als mombaer. En vermids Gerritjen Ooms mede testatrice in desen mede des schrijvens 

onervaerens is, heeft dieselve hier onder haer mark eygenhandig getoogen en heeft Hendrik Rotman als 

versoghten en toegelaetenen mombaer van Garritjen Ooms voorn. dese mede als mombaer voor dieselve 

getekent en gesegelt. 

Actum Goor den eersten december 1748, segge 1700 aght en veertigh. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en keurnoten dewelke waeren Garrit Vinke en Willem Cevelham personelijk 

gecompareert ende erschenen sijn Garrit Letink (Wessels) uyt Elsen ende desselfs huysvrouwe 

Hendrine Letink tutore marito. Ende bekenden sij comparanten voornoemt verkoft te hebben aen Derck 

Ooms ende desselfs huysvrouwe Maria Ooms ende erfgenaemen twee daghwerk hooylant geleegen in 

het Elsener Broek naest Mensink en Letinks maete bij den Philipsborgh; ende sulks voor een somma van 

hondert en vijff en negentigh gulden, segge een somma van f 195 caroli guldens ad 20 stuiver het stuk. 

Bekennende sij 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 ende doen 

derhalven hiermede 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 sij comparanten 

verkoperen voornoemt van alle exceptien deesen eenigsints contrarierende ende in specie van de exceptie 

van ongetelden gelde. Sonder argh list in waerheyds oirconde ten fine om te strecken nae behooren hebbe 

ick verwalter richter voorn. dese getekent ende vermids de comparanten des schrijvens onervaeren sijn 

hebben dieselve hier onder haer marcken eygenhandig getoogen en geen zegel gebruykende hebben mij 

verwalter richter in judicio versoght dese mede voor dieselve te zegelen soo dan ook gedaen hebbe. 

Actum Goor 10 december 1748. 

 

Nademaal de Heere Kapelle van den Boedelhoff, ter saeke van pretense revenues soo tot het 

markenrichtersampt van Markelo soude gehoren, heeft konnen goetvinden beslagh op deese en geene 

kooppenningen van gedistraheerde goederen van den boedel van wijlen de Heere Keppel toe Stoevelaar 

te doen, dogh ongeprosequeert heeft gelaeten, soo is het dat ick ondergeschreven als beneficiere 



erfgenaem van gemelde boedel mij als borge inlaete; de kopers van gemelde parceelen wegens haere nog 

resterende ende te betalene kooppenningen namentlijk als Beckers in Harcke, Heylersight tot 

Markeloo, Roeloff Weevers, Gerrit Schepen en Roeloff Lodewegh mede tot Markelo, ongeacht 

gemelde beslagh te sullen indemniseren. 

Actum Goor den 13 december 1748. G.B.U. van Keppel. 

 

Ontfangen den 17 december 1748 Gerhard Hulsken Verw. Richter. 

Wordt mits dezen aan Gerrit Scheepen, Heylersig, Roeloff Lodewigh en Roeloff Wevers bekent 

gemaakt dat sijn Hooghwelgeb. de Heer van Odink de interdictie door den Hooghwelgeb. Heer van 

Capellen tot den Boedelhoff op die nog onder haar berustende kooppenningen ingekofte goederen uyt den 

boedel van Stoevelaar gedaan verborget en belooft heeft die luyden kost en schaadeloos te houden gelijk 

bij het prothocol van het gerichte van Kedingen te sien is. So dat se de kooppenningen moete betaalen. 

Goor den 14 december 1748. H.J. Kolde. 

Garrit Schepen, Rolof Lodewigh, Jan Hendr. Gorkink getekent in apsentie van Heylersig en Roeloff 

Wevers, Markel den 17 december 1748. 

 

Ick Gerhard Hulsken weegens Hooger Overigheit Verwalter Righter van Kedingen doe cond en certificere 

kraght deeses dat voor mij en nae benoemde keurnoten in persoon erschenen sij de ed. Jan Lamberts als 

volmagtiger en speciael geconstitueert van sijn Hoogh Welgeboren Gestrenge de Heere Baron van 

Keppel Heere van Odink, Hengel, etc, als beneficiaire erffgenaem van wijlen sijn Heer broeder den 

Heere Ceppel tot Stoevelaer, luit volmaght op den 14 may 1748 voor de heer richter Cremer tot Delden 

en ceurnooten gepasseert, welke alhier gesien, gelesen en van waerden erkent is en verklaarde uit dien 

hoofde te transporteren en over te dragen aen Jacob (Vruwink) Beckers uyt Harcke ende desselfs 

huisvrouwe Gerritjen ter Looke ende erffgenaemen, het erve ende goet Beckers genaamt geleegen in 

de boerschap Harcke gerights Kedingen, met sijn ap en dependentien van dien, welk erve sij comparanten 

in pacht gehadt hebben ende meyers wijse gebruykt ende gebouwt hebben. Ende sulks voor een somma 

van vijfftien hondert en dartigh guldens, segge een somma van f 1530 caroli guldens ad 20 st het stuk. 

Waerop vorders erschenen sijn Jacob Beckers in Harrike ende sijn huysvrouwe voorn., voorts de jonge 

luyden Jan Aelberink uyt Elssen in junio 1744 aen Jenneken Beckers, voordochter van 

comparantinne op het erve Beckers opgetrouwt tutoribus maritis. Ende verklaarden sij comparanten uyt 

kraght en ingevolge acte van cessie op den 4 febr. 1748 voor mij verwalter richter en ceurnooten 

gerichtelijk gepasseert en wederom te transporteren en over te draegen voorschreven erve Beckers soo en 

in diervoegen als hetselve aen hun comparanten op heeden den 17 december door de volmaghtiger van 

sijn Hooghwelgeboren voorn. Jan Lamberts is getransporteert op ende overgedraagen. Ende sulks aen 

handen ende ten profijte van de ed. Wolter Jaelink ende desselfs huisvrouwe Elsjen Gijffels ende 

erffgenaemen en doordien de kooppenningen den laasten met den eersten voldaen sijn, soo doen sij 

comparanten soo wel den eersten als de laesten invoegen voorschreven 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 sij comparanten voornoemt van alle exceptien deesen eenigsints 

contrarierende ende in specie van de exceptie van ongetelden gelde. Id in forma amplissima. Ende daer het 

aldus gerichtelijk passeerde waeren nevens mij verw. richter hier aen ende over als ceurnooten Derk 

Harmen van Assen en Niclaes van Daalen. Des ten waeren oirconde ten fine om te strecken nae 

behoorenhebe ik verw. richter dese nevens alle de comparanten dese eygenhandigh ondergehandtmerkt en 

door verw. richter en Jan Aelbrink mede onderteekent ende vermids dieselve geen seegel is gebruykende, 

hebbe ik verw. richter dese soo van gerightsweegen als mede op versoek der comparanten mede voor 

dieselve gesegelt. 

Actum Goor den 17 december 1748. 

 

Nootgerichte gehouden tot Goor den 20 december 1748. 

Verw. Richter Gerhard Hulsken. Assess Derck Harmen van Assen en oud burgermr. Wolter Knape. 

Erschenen in desen Wel Eedelen Gerichte dr. Jan Jaelinck en verklaarde sigh bij desen als borge en 



principael als onder expresse renunciatie van het beneficair ordinis te constitueren ten einde om casu quo 

naemaels mogte geblijken dat de penningen ter somma van duysent caroli guldens door hem comparant 

als volmagtiger van de eedele Coenraat Munts Richter tot Hoxbergen voor hem selfs en mede 

erfgenaemen van wijlen burgermr. Tollus tot Campen per assignatie van de Hooghwelgeboren Heer 

Baron van Keppel Heere tot Odinck, Hengelo, etc, als beneficiaire erfgenaemen van wijlen 

Hooghwelgeboren Heer Baron van Keppel tot Stoevelaer van Jacob Beckers op heden ontfangen 

wegens penningen aen gemelde weduwe Tollius of erfgenaemen bij sententie in cas van preferentie in den 

boedel van welgemelde Heer van Stoevelaer geadjudiceert in het geheel off ten deele nae de aldaer 

gestelde order niet moghten cunnen vallen, deselve pro rato aan den heer beneficiaire erfgenaam ten allen 

tijden te restitueeren het welcke comparant stipulata manu is correberende. 

 

Erschenen in desen Wel Eedelen Gerichte G.J. Hendr. Weerman als volmagtiger van juffrouw Aleyda 

Borias en verklaerde sigh bij desen als borge en principael onder expresse renunciatie van het beneficiar 

ordinis te constitueren ten eynde om casu quo naemaels moghte geblijken dat de penningen ter somma 

van hondert twee en seventigh gulden en twaalf stuivers door hem comparant als volmagtiger van juffr. 

Borias voorn. tot Goor per assignatie van de Hooghwelgeboren Heere Baron van Keppel Heere tot 

Odinck, Hengelo, etc, als beneficiaire erfgenaem van wijlen de Hooghwelgeboren Heer Baron van 

Keppel tot Stoevelaer van dese penningen aen gemelde juffrouw Borias bij sententie in cas van 

preferentie in den boedel van welgemelte Heere van Stoevelaer geadjudiceert in het geheel of ten deele 

nae de aldaer gestelde order niet moghten cunnen vallen, deselve pro rato aen den heer beneficiaire 

erfgenaem ten allen tijden te restitueren het welck comparant stipulata manu is correberende. 


