
Folio 1a  Register van alle testamenten in dit protocol  geregistreert zijnde. 
18. Jan Hendriksen Bekker. 
25. Grietjen Robbe. 
29. Berent Stevens en Fenneken te Mors, Egtel. 
36. Jan Wijfkers. 
41. Jan Pilas en Aaltien Robers. 
46. Albert Vos en Catharina Monnekes. 
49. Juffrouw Catharina Wagelaar. 
60. Margaretha Leunkers. 
62. Jan Hoevink of Minkmaat. 
66. Jan Eulderink en Elsken Vaneker, Ehel. 
71. Joanna Maria Cost. 
76. Jan Aamschot en Anna Rutgers, Ehel 
86. Anna Stenvors, wed Jan van Loghem. 
89. Antonij Derksen en Bartena Minkmaat, Ehel. 
91. Hendrikien Wolfs. 
93. Catharina Jorresen, wed. Peter Tegelaar. 
97. Aleid Thij Hermsen, huijsvrouw van Arent Lucassen. 
107. Jan Paschen en Anna Somer, Egtelieden. 
109. v.so. Jan Roelof Minkmaat. 
129. v.so. Laus Pelg Lasonder en Anna Schouwink, Egtel. 
133. v.so. Elis.Geesink, wed. Costers. 
147. v.so. Gerrit Eelkink en Emaeken Evertsen Slaade. 
155. Jan Hals en Giesken ter Braake, Egtel.  
162. Geertruijd Vos. 
177. Gerrit van Alstede en Janna Venterink, egtel. 
179. v.so. Swenneken Boesewinkel. 
194. v.so. Herman ten Tije en Stijntjen Hanterman, Ehel. 
199. Sander Nijhof en Janna ten Huntvelt, Egtel. 
208. Berend Blijdenstein en E.C. Nijenhuis, Egtel. 
216. Lucas Smit. 
218. v.so. Elsken ten Vaarde                                                                                                                                                     
241. Joan en Everwijn Stokman.                                                                    
248. Laurens Lazonder en Fenneken Ottenhof, Egtel. 
275. Jan ten Caate en Janna Aarnink, Egtel. 
279. Anna Egberink, wed. Jan ter Welle. 
298. v.so. Judith Quekkeboom. 
306. Hendr. Reerink en Barta Bekker, Ehel. 
314. Coert Wennink en Jenneken Keijsers, Egtel. 
 
Folio 1b  Register van alle overdragten en versettingen in dit protocol geregistreert 
              zijnde. 
1. overdragt van Hermen Rabbe aan Jan Hendriksen Bekker. 
3. overdr. van Berend Stevens aan Jurr. Scholten. 



5. overdr. van Jurriaan Scholten aan Berend Stevens. 
6. overdr. van Gerrit Nieuwenhuijs cum suis erfgenamen van Catharina Nieuwenhuijs 
    aan Abraham ten Caten. 
9. overdr. van deselve erfgen. aan Hendrik Segelink. 
11. overdr. van deselve erfgen. aan Gerrit Teilers. 
13. versettinge van Berent Lage aan Martijn ten Bouhuijs. 
15. versett. van Jan Reinders aan de wed. J.B. Lindhuijs. 
16. versett. van Hendrik ter Brugge aan Gerrit Teilers. 
17. overd. van H. ten Brugge aan Sybilla Pennink, weduwe commies Winand Roessing. 
20. Harmannus en Jurriaan Stroink N.is aan Andreas Nieuwenhuijs overdragt van een 
      huijs. 
21. volm. van de mombaaren der onmondige kinderen van Doctor J. Jalink op sijn 
      weledele. 
24. overdr. van Adam Stenvors aan Jan Pilas. 
34. overdr. van de wed. H. ter Brugge aan Dr. Mozes Israel. 
38. versett. van Lucas Bekker aan de Provisorije. 
39. vers. van Jan Willink aan de provisorije. 
43. overdr. van Alb.Sevrijn cum suis an Lamb. te Mors. 
45. overdr. van Janna ter Hofstede aan Berent Bekker. 
52. versett. van Swenne Volbers, wed.  Herman ten Pol aan de provisorie alhier. 
53. versett. van Jurr. Scholten aan de provisorije. 
55. versett. van Gerrit ten Brake aan de provisorije. 
57.v. van Berend Bekker aan Jan Stroink. 
69. overdr. van Jan Bekker aan Laurens Greven. 
70. versett. van Laurens Greve aan Lambert te Mors. 
75. overdr. van Laur. Pelg. Lasonder aan Herman van Loghem. 
79. overdr. van Herm. Stroink, wed.  G. Roelvink an H. van Loghem. 
80. versett. van de wed.  R. Lazonder aan Gerrit Swartcaate. 
82. overdr. van de mombaren van Janna Homulle aan De Ed. Gerrit Nijhoff 
 
Folio 1c  96. Versett. van Jurr. Scholten aan Herman van Loghem. 
98. Jan Eulderink aan Jan Lansink, overdragt van een huijs. 
99. versett. van Jan Lansink aan Herm. van Loghem.  
100. v.so. overdr. van Catharina Jorrisen, wed. Tegelaar an Jan Heupers. 
101. v.so. versett. van J.H. Golmbekke aan Lambert te Mors. 
102. v.so. overdr. van Willem Stroink qqa aan Gerrit ten Bouwhuijs. 
103. versett. van Gerrit Bekker J.z. ten profijte sijner kinderen. 
104. versett. van Gerrit Stenvors an Burgemr.  Jurriaan Stroink. 
105. v.so. versett. van Gerrit Rabbe aan E.G. Smits op den Braam. 
112. overdr. van J. Derksen aan Herm. van Loghem. 
113. versett. van Jozeph Cremer aan Burgemr. Stroink en Br.  L. Bekker. 
114. overdr. van Anna Rijke, wed.  J. Scholten aan Hendr. ten Caate. 
115. overdr. van deselve wed. aan Jacob ten Caate. 
116. overdr. van Laur. ten Bouwhuijs aan Claas ten Bouwhuijs. 



117. overdr. van M.G. Stroink, wed.  Hoedemaker aan G.J. Plante. 
118. versett. van Alb. Cromhof aan de Provisorije. 
119. overdr. van G.J. Plante aan Laur. Greve. 
119. v.so. overdr. van Ber. Greve aan G.J. Plante. 
120. v.so. overdr. van d' erven Catharina Jorrizen, wed. Tegelaar aan Jan Derksen. 
121. overdr. van deselve erfgen. aan Chirurgijn Gerrit Plante. 
122. overdr. van deselve aan Tobias Jannink. 
123. overdr. van deselve aan Gerr. Bekker J.z. en J. Aamschot. 
124. v.so. overdr. van d' erven Antony Derksen an Herman van Gog. 
125. v.so. overdr. van deselve aan Janna Menkmaat. 
127. overdr. van dezelve aan Hendrik Nijhuis of sijn zoon. 
128. overdr. van Carel Zeegelaar aan Gerrit ten Huntvelt. 
133. overdr. van Frerik Bekker aan de wed. N. Hoedemaker. 
136. overdr. van B. Elshof en J. Stroink qqa aan J. Elshof of erven. 
137. overdr. van d' erven Jurr. Elshof aan Gerrit Plante. 
139. v.so. overdr. van dezelve aan Hendrik Gerridtzen.  
140. versett. van Egbert Konink aan Gerrit Berenbrook. 
141. v.so. versett. van Hendrik Rierink aan de diakonije alhier. 
142. v.so. overdr. van Be. Blijdenstein an Andr. van Loghem. 
143. v.so. J. Stenvors versett. aan de wed. Jurr. Scholten. 
145. v.so. H. ten Cate en L. Lasonder an J. Jannink overdragt. 
146. v.so. Hendr. Gerridtzen aan H. ten Cate en G. Swartcate overdr. 
150. overdr. van Hendrik Waanders an Willem Paschen.  
151. overdr. van deselve aan Herman van Loghem. 
 
Folio 1d  152. Versett. van d' wed. N. Reiger aan Hendrik Bavink. 
153. v.so. Gerigtelijke overdragt aan Hendrik Reerink. 
154. v.so. overdr. van Isak Paschen aan Berend Eelkink. 
158. versett. van Albert Hevink aan Margareta van Loo. 
159. overdr. van B. Eelkink aan Laurens Greve. 
160. v.so. Aaltien Rekers aan Carel Zeeglaar overdragt. 
162. Aaltien Rekers aan Jan Hanterman overdragt. 
164. Carel Zeeglaar aan Jan Eulderink overdragt.  
165. v.so. overdr. van Bern. Elshof aan J. Naber en J. Blijdenstein. 
167. overdr. van Wijnand Nijhof an de wed. H. Hoedemaker. 
163. v.so. overdr. van B. Greve aan Claas Wesselink. 
164. v.so. Quitantie van Janna Minkmaat an de wed. Abr. ten Cate. 
166. v.so. Hendr. ter Heege aan Hendr. Robers overdragt. 
167. v.so. versett. van Hendr. ter Heege aan B. Lutke Spolbergh. 
168. v.so. overdr. van Jacob Klopper aan Hindr. Muller. 
170. versett. van Albert Eek aan Albert Lasonder. 
171. v.so. overdr. van Othmar ten Cate aan Wijnand Nijhof. 
172. v.so. Gerigtelijke overdragt aan Abr. Paschen D.z. 
173. v.so. overdr. van d' erven Ab. ter Welle an Willem Schuijrink. 



174. v.so. versett. van Anna Vos, wed. G. Stork an Alb. Lasonder.  
176. overdr. van d' erven Abr. ter Welle an Jan Stenvors. 
178. v.so. overdr. van L. Greve aan de Rooms Catholicque gemeinte. 
180. v.so. versett. van Andr. van Loghem aan de diakonije. 
181. v.so. Andr. van Loghem an Johanna Jongejans versettinge. 
182. v.so. versett. van Willem ten Bouwhuijs an d' wed. N. Hoedemaker. 
183. v.so. overdr.van de mombaren van Jan Klopper aan de Ed. Willem Beiskers. 
184. v.so. versett. van Hendrik ter Brake an de Mennoniten gemeente. 
185. v.so. overdr. van Adriaan van Ceulen aan Laurens Bekker. 
186. v.so. Jan Geerdink aan Willem ter Welle overdragt. 
187. v.so. overdr. van Laur. Bekker an Adam Stenvors. 
188. v.so. overdr. van Adam Stenvors an Jan van Loghem. 
189. v.so. Andr. van Loghem an Gerrit Mensink overdragt. 
190. v.so. overdr. van Laur. Greve an Janna Minkmaat, vrouw Bremers. 
191. v.so. overdr. van d' erven Jan Nijhof aan Jan Jannink. 
192. v.so. overdr. van dezelve aan Hendrik te Mors. 
193. v.so. versett van Gerrit Zeggelink an de wed. N. Hoedemaker.  
196. v.so. Andr. van Loghem an Gerrit Cromhof. 
197. v.so. versett. van J. Stroink Gz. an J. Stroink Rs. 
200. v.so. L. Bekker en suster aan Jan ter Heege versettinge. 
                                                                                                                                     
Folio 1e  202. Overdr.van Hendrik Nijhuis aan Derk Schouwink.  
202. v.so. overdr. van Gerrit Bekker aan Adriaan van Ceulen. 
203. v.so. overdr. van Adriaan van Keulen aan Jan Hols. 
204. v.so. overdr. van de wed. Schreur aan Lambert Bos. 
205. overdr. van B. Greve en A. Wagelaar als volm. van Alb. Helmig aan Willem Grijp.  
206. overdr. van De mombaren der kinderen van Hendr. Danielsen Paschen aan Evert 
        Kortkamp.  
207. overdr. van deselve aan Hendrik Letink. 
209. v.so. overdr. van de wed. H. Zeggelink cum suis an Antony Hartgerink. 
210. v.so. overdr. van Jan Rommelaar aan Laur. Greve. 
211. v.so. overdr. van d' erven wed. Jacob Lasonder aan Herman Oostervelt. 
213. overdr. van Hendr. Tijthof aan Jan Reiger. 
214. Gerichtelijke overdr. aan Br. Jan Steenbergh. 
215. versett. van Jan Barend Lazonder voor den ontfangst. 
217. v.so. Jan Jannink aan Philip Pruimers overdragt. 
220. overdr. A.C. Lazonder, wed. Bekker aan Jan Bekker. 
221. overdr. van de wed. Reiger aan Antony Reiger. 
221. v.so. overdr. van Hendr. Muller aan Jan Jannink. 
222. v.so. overdr. van Ant. Reiger aan Hendrik Muller. 
224. overdr. van d' erven Jan Derksen Bekker aan Jan Hemmink. 
225. overdr. van deselve aan de wed. Lamb. Naber.  
226. overdr. van deselve aan Jan Jorrissen. 
227. v.so. versett. van Ursule Bekker aan Willem Stroink. 



        versett. van Coert 229. Wennink aan Dora Wennink. 
230. v.so. Versett. van Hendrik Nijhuis aan Gerrit Nijhuis. 
231. Gerigtelijke overdr. aan Jan Blijdenstein. 
232. overdr. van d' erven van Herm. Nijhof aan G. Ottenhof, H. Swiers etc. 
233.  versett. van Jan Heupers aan Albert Wagelaar. 
234. overdr. van H. Muller an Ant. Hartgerink en vrouwe. 
235. overdr. van Walter Jalink an Gerrit Nijhof. 
236. overdr. van de wed. Reiger aan Jacob Reudink.  
237. versett. van Anna ter Welle aan d' erven Stokman. 
238. v.so. overdr. van Jurr. Stroink an Maria Fransen. 
239. v.so. Gerrit Bekker an de wed. L. Teilers versettinge. 
245. v.so. overdr. van de diaconen en provisoiren aan H. Venterink. 
246. v.so. versett. van H. Venterink en de diakonije en providorije. 
249. v.so. versett. van Jan Willink aan de provisorije. 
250. v.so. versett. ten behoeve van de innocenten Derk Bossier. 
251. v.so. overdr. van de wed. Steenberg an Hendr. ter Heege. 
                                                                                                                                      
Folio 1f  252 Overdr. van Benj. Blijdenstein cum suis aan Jan Wilmink. 
253. overdr. van d’ Erven Martijn Nijhuis an wed. Keller en wed. Steenberg qqa. 
254. overdr. van Harm. Van Loo aan de wed. Gerrit Teilers. 
255. overdr. van R. Rutgers aan Andr. Van Loghem. 
255. v.so overdr. van Maria Fransen an Herman Smit. 
256. v.so overdr. van De wed. Schreurs en dogter an Barend Blijdensteen en vrouwe. 
257. v.so overdr. van Dr. Cost qqa aan Jan Schukkink. 
258. versettinge van D’Erven Martijn Nijhuis an J. Steenberg en G. Zeggelt. 
260. overdr. van Br. Lindhuijs aan Gerrit Robers. 
260. v.so overdr. van G. Robers aan Br. W. Lindhuijs. 
261. versett. van Gerrit Robers aan Br. W. Lindhuijs. 
262. overdr. van D’ Erven wed. Reiger aan Alb. Wagelaar. 
263. overdr. van Maria Fransen aan IJzak Naber. 
263. overdr. van Herm Bos qqa aan Willem Paaschen. 
264. volm. van Ds. H. Strik op Herm Bos. 
265. v.so overdr. van W. en L. Paschen an Burgerm. Hoedemaker. 
266. v.so volmagt van IJzak Paschen op Willem Paschen. 
267. v.so overdr. van Br. Hodemaker aan W. en L. Paschen. 
268. v.so overdr. van De wed. Abr. Ten Caate aan Abr. Clopper. 
269. v.so overdr. van Dr. Cost qqa aan Br. W. Lindhuijs. 
271. volmagt van Jan van Loo op Dr. Cost. 
272. versett. van De wed. Reiger aan J. B. Lazonder. 
274. overdr. van D’ Erven Hendr. ten Vaarde aan Herman Varwijk. 
277. vso versett. Van Herm. Bekker G.Z. aan Hermina Hoevink. 
280. v.so overdr. van E. Kortkamp aan Daniel Paschen. 
281. v.so versett. Van Daniel Paschen aan de diakonije. 
282. v.so overdr. van Alb. Wagelaar qqa aan Jan Greven. 



283. v.so versett. van Jan Ribbels aan de Diakonije. 
284. v.so versett. van Gerrit Keijlevers aan de provisorije. 
285. overdr. van Wijnand Meijer qqa aan Lamb. Mazeland. 
285. versett. Van Harm. Ter Beek aan deeze stad. 
286. overdr. van De wed. Greve qqa aan Herm. Heupers. 
286. v.so overdr. van Laur. P. Lazonder aan Jan van Lochem. 
287. v.so versett. van Jan Heupers aan Alb. Wagelaar. 
288. overdr. van Laur. Greve aan Gerrit Helmig. 
289. v.so overdr. van Hindr. Robers an Gerrit Robers. 
290. v.so overdr. van Herman van Gog aan IJzak Naber. 
 
Folio 1g  291. v.so. overdr. van IJzak Naber aan commis P. Roessingh. 
292. v.so. overdr. van Janna Keijlevers aan Gerrit Keijlevers 
293. v.so. overdr. van D' Erven Martijn Nijhuis aan de wed. Lamb. Teilers. 
294. v.so. versett. van De wed. Schreur aan de provisorije. 
295. v.so. overdr. van D' Erven Stokman aan Albert Wagelaar. 
296. v.so. overdr. van deselve aan Tonnis Hartgerink. 
297. v.so. versett. van Alb. Hevink en J.D. Vos aan de provisorije. 
301. overdr. van Herm. Nijhof qqa aan Lucas Oostervelt. 
302. overdr. van burgermr. Hoedemaker aan Herm. Heupers. 
303. overdr. van Gerrit Plante aan Hendr. ter Heege. 
304. versett. van Hendr. ter Heege aan Hendr. Spolbergh.  
305. overdr. van D' Erven Gerrit Stenvors aan Philip Pruimers. 
308. overdr. van D' Erven N. Stoltenkamp an W. Lindhuijs. 
309. overdr. van D' Erven Gerrit Stenvors aan Hendrik Stevens. 
310. overdr. van Jan Heupers aan Willem Quekkeboom. 
311. versett. van Gerrit Jongebloot aan Jan Hanterman. 
312. overdragt van Jan Heupers aan Alb. Wagelaar. 
313. overdr. van Dr. Cost qqa aan Gerrit Nijhof. 
316. overdr. van D' Erven Laur. Bekker aan J.B. Lasonder. 
316. v.so. versett. van De wed. Hendrikus Wissink en zoon aan de diakonije. 
318. overdr. van Abraham Schuijrink aan Frerik Bekker. 
 
Folio 1  Ao 1744 den 1 Julii. Maandsch: Nicol. Stoltenkamp en Jurriaan Stroink. 
Sijn in eijgener personen erscheenen Hermen Rabbe en desselfs huijsvrouwe Anna 
Christina Kardel tutore marito dewelke bekenden ontfangen te hebben van d’ Ed. Jan 
Hendrikzen Bekker een somma van hondert vijftien gulden segge 115 gl.. Strekkende 
tot betalinge van een lossen gaarden door glt.e Hermen Rabbe en huijsvrouwe aan 
voorn.e Jan Hendkz. Bekker en desselfs huijsvrouwe Hendrina Eggerink op den 15 
Aug.t 1743 verkogt en binnen dese Stadsjurisdictie tusschen de gaardens van d’ Ed. 
Andries Hendrik van der Schild en Jan Hendrikzen Bekker en t’eindens aan den stads 
Hagen in sijn bekende bepalinge gelegen met alle sijne lusten en lasten regt  
 



Folio 2  en geregtigheid, bekennende deswegen de volle kooppenningen ten haren 
genoegen ontfangen en alsoo voldaan te sijn, deden derhalven van voorschr. gaarden 
volkomen afstant en bij deesen cessie en overdragt vandien ten profijte van gezeide aan- 
koperen, deselve daar meede beervende ende haar en de haarigen daarvan ontervende 
met belofte om desen koop tegens een ieder te staan wagten en waren als regt is; Des- 
ten oirkonde hebben wij, burgemeest. Voornt. dese eijgenhandig geteekent en met het 
stats segel gezegelt, en op versoek van comparanten, als in het schrijven onervaren en 
geen cachet gebruijkende door de secretaris Stockman uijt haar naam geteikent en 
gesegelt. 
                                                                                                                                                      
Folio 3  Anno 1774 den 13 julii. Maandschep: Nicol. Stoltenkamp en Jurriaan Stroink. 
Sijn voor ons in eijgener personen erschenen Berent Stevens en desselfs huijsvrouwe 
Fenneken te Mors, tutore marito, dewelke bekenden ontfangen te hebben van d' Ed. 
Jurriaan Scholten een somma van twee hondert Car. gulden, segge 200 gl., strekkende 
tot betalinge van een hagen gaarden door glt.e Berent Stevens en huijsvrouwe aan 
voorn.e Jurriaan Scholten en desselfs huijsvrouwe Johanna de Rijke op den 26 januarij 
1744 verkogt en binnen deese stads jurisdictie  tusschen de hagen gaardens van de E.E. 
Benjamin van Blijdensteijn en Bernhardus Elshof, en van vooren aan de stadsstraate in 
sijn bekende bepalinge gelegen, met alle sijn lusten en lasten, regt en geregtigheid, 
bekennende deswegen 
                                                                                                                                                                                            
Folio 4  deswegen de volle kooppenningen ten haren genoegen ontfangen, en alzoo 
voldaan te sijn, deeden derhalven van voorschr. hagen gaarden volkoomen afstant en bij 
deesen cessie en overdagt van dien ten profijte van geseide aankoperen, deselve daar 
meede beervende ende haar en den harigen daarvan ontervende, met belofte om desen 
koop tegens een ieder te staan wagten en waren als regt is; Des ten oirkonde hebben wij 
Burgemeest. voorn.t deese eijgenhandig getekent en met het stadssegel bekragtigt, en op 
versoek van comparanten, als in het schrijven onervaren en geen cachet gebruijkende 
uijt haar naam door de secretaris Stockman geteikent en gesegelt.  
 
Folio 5  Anno 1744 13 junii. Maandschep. Nicol. Stoltenkamp en Jurriaan Stroink.  
Sijn in eijgener persoonen erschenen Jurriaan Scholten en desselfs huijsvrouwe Johanna 
de Rijke, tutore marito, dewelke bekenden ontfangen te hebben van de E. Berent 
Stevens een s.a van hondert Car. gulden, segge 100 gl., streckkende tot betalinge van een 
hagen gaerden, door gemelte Jurriaan Scholten en huijsvrouwe aan voorn.e Berent 
Stevens en desselfs huijsvrouwe Fenneken te Mors op den 26 januarij 1744 verkogt en 
binnen dese stad jurisdictie tusschen de hagen gaardens van de weduwe Plante en 
Barent Greve in sijn bekende bepalinge geleegen, met alle sijne lusten en lasten, regt en 
geregtigheid, Bekennende deswegen de volle kooppenningen ten haaren genoegen 
ontfangen en alzoo voldaan te sijn deeden derhalven van voors. 
 
Folio 6  voorschr. hagen gaarden volkomen afstant en bij deesen cessie en overdragt 
van dien ten profijte van geseide aankoperen deselve daarmeede beërvende ende haar 
en de haar en de harigen daarvan ontervende met belofte om desen koop te staan 



wagten en waren als regt is; Des ten oirkonde hebben wij, burgem. Voorn.t dese 
eijgenhandig geteikent en met het stadssegel bekragtigt gelijk mede door transportanten 
geschied is. 
Anno 1744 den 6 julii. Maandschep. Jan Will. Swiers en  Wilh. Linthuijs.  Sijn voor ons 
in eijgener personen erscheenen Gerrit Nieuwenhuijs en sijn huijsvrouwe Catharina te 
Mors tutore marito voorts Lamb.t Naber volmagtiger van Lambert Overbeek als vader 
en voogt over sijn minderjarige kinderen, bij zijn wijlen vrouw Maria Nieuwenhuijs in 
 
Folio 7  in echte geteelt, en boedelhouder van sijn vrouwen nalatenschap, woonagtig tot 
Haarlem, mitzgaders volmagtiger van Henric Warners en sijn huijsvrouw Judith 
Nieuwenhuijs, te Almelo woonagtig, alsmede Gijsbertus Hoedemaker, volmagtiger van 
Gijsbertus Stenvoorts en zijn huijsvrouwe Jacomina Nieuwenhuijs mede tot Haarlem 
woonagtig en eindelijk Do. Petrus Belkmeer volmagtiger van Rebecca Nieuwenhuijs 
weduwe van wijlen Tobias Schrijver woonende te Campen volgens vertoonde 
volmagten, van burgemeest.n en regeerders der stad Haarlem op den 28 junii 1732 en 
28 maart 1741 en voor de heer Joan Fredrik Nilant richter der heerlijkheid Almelo op 
den 17 octob. 1742, alsmede voor burgerm. schepenen en raden der stad Campen op 
den 24 april 1741 wettelijk gepasseert en bij ons van waarden erkent. En bekenden niet 
allen de eerste comparant neffens sijn huijsvrouw voor haar selven en de drie laatsten 
voor haar principalen als erfgenamen vam Catharina Nieuwenhuijs te samen op den 15 
julii 1741 ten huijse van burgem. Pennink bij publijke uijtveilinge aan de E. Abraham 
ten Cate verkoft                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                        
Folio 8  verkoft te hebben, een huijs binnen deese stad, en de overleedene Catharina 
Nieuwenhuijs hebbende toebehoord. En bekenden voort. te samen de kooppeningen 
van het voorn. huijs, ter summa van agtien hondert en sestig gulden, ten vollen door 
den aankoper voldaan en betaalt te sijn, en een ieder van haar sijn partie en geregte 
aandeel daarvan ontfangen te hebben. En deeden derhalven comparanten tesamen en 
elk in sijn qualiteit en voor sijn partie in t' bijsonder, ten erflijken behoeve van den 
aankoper cessie, transport en overdragt van voorg. huijs, aanleggende hof en where met 
alle op en dependentien, regt en geregtigheeden van dien, soo en als het selve bij de E. 
Gerrit Nieuwenhuijs destijds bewoont, en in zijn bekende bepalinge binnen deese stad 
in de Lange Strate tusschen de huijsen van de weduwen Stroink en Ottenhof geleegen 
is. Doende de eerste Comparanten voor haar selven en de laatste voor haar principalen 
daarvan volkomen afstand en vertichtenisse met hande en met monde, haar en den 
harigen daarvan ontervende en den aankoper en der selver erfgenamen daar mede                                                
 
Folio 9  mede wederom beërvende sonder dat sij transportanten daaraan het minste 
meer behielden, met belofte om het selve voor alle aanspraake tegens alle en een iegelijk 
te staan wagten en waaren, als regt is, en onder renunciatie van alle exceptien, die haar 
deesen enigsinz ter contrarie soude kunnen releveren. Des ter oirkonde hebben wij, Br. 
Voorn. deese met onse stadssegel en secretaris subscriptie bekragtigt, gelijk sulx mede 
door de transportanten geschied. 



Anno 1744 den 6 julii. Maandschepenen: J.W. Swiers en W. Linthuijs.  Sijn in eijgener 
personen erschenen Gerrit Nieuwenhuijs en sijn huijsvrouw Catharina 
te Mors, tutore marito, voortz Lamb.t Naber, volmagtiger van Lambert Overbeek, als 
vader en voogt over sijn minderjarige kinderen, bij sijn wijlen huijsvrouwe Maria 
Nieuwenhuijs in echte geteelt, en boedelhouder van sijn vrouwen nalatenschap, 
woonagtig tot Haarlem, mitsgaders volmagtiger van Henric Warners en sijn huijsvrouw 
Judith Nieuwenhuijs, te Almelo woonagtig, alsmede  Gijsbertus  Hoedemaker 
volmagtiger van Gijsbertus Stenvers en sijn huijsvrouwe Jacomina Nieuwenhuijs, mede 
tot Haarlem woonagtig 
                                                                      
Folio 10  woonagtig, en eindelijk Dr. Petrus Belkmeer,volmagtiger van Rebecca 
Nieuwehuijs, weduwe van wijlen Tobias Schrijver, woonagtig te Campen, volgens 
vertoonde volmagten van Burgem. en Regeerders der stad Haarlem, op den 28 junii 
1732 en 28 maart 1741, en voor de heer Jan Fredrik Nilant, richter der heerlijkheid 
Almelo, van den 17 octob. 1742, als mede voer Burgemeestren en Regeerders der stad 
Campen op den 24 april 1741 wettelijk gepasseert, en bij ons van waarden erkent. En 
bekenden niet alleen de eerste comp.t neffens zijn huijsvrouw voor haar selven, en de 
drie laatsten comp.ten voor haar principalen, als Erfgenamen van Catharina 
Nieuwenhuijs te samen op den 15 julii 1741 ten huijse van Br. Pennink aan de E. 
Hendrik Segelink verkogt te hebben een hagen gaarden, binnen deese stads jurisdictie, 
en de overledene Catharina Nieuwenhuijs hebbende tobehoord. En bekenden sij 
comparanten, voortz te samen de kooppenningen van de voorn. hagen gaarden, ter 
somma van hondert twee en twintig gulden, segge 122 gl. ten vollen door de aankoper 
voldaan en betaalt te zijn, een ieder van haar sijn portie en geregte aandeel daar van 
ontfangen te hebben. En deeden derhalven comp.ten te samen en elk in zijn voorschr. 
qualiteit, en van zijn portie in het bijsonder ten erflijken behoeven 
 
Folio 11  behoeve van den aankoper cessie transport en overdragt, van voorg.lte haagen 
gaarden, met alle ap en dependentien, regt en geregtigheden van dien, soo en als 
denselven in sijn bekende bepalinge op den stads hagen tusschen de gaardens van d' Hr. 
Br. Strik en de Custas Bertolm Laarsonder geleegen is. Doende de eerste comp.t voor 
haar selfs en de laatste voor haar principalen daarvan volkomen afstant en vertignisse 
met hande en met monde, haar en den harigen daar van ontervende en den aankoper en 
derselve erfgenamen daarmede wederom beërvende, sonder dat sij transportanten 
daaraan het minste meer behielden met belofte en deselve voor alle aansprake tegen een 
ider te staan wagten en waren, als regt is, alles breder inhoud des verzegelden brieff.  
Anno 1744 6 julii. Maandschepenen: Jan Will. Swiers en Wilh. Lindhuijs.  Sijn in 
eijgener persoon erscheenen Gerrit Nieuwenhuijs en sijn huijsvrouw Catharina te Mors 
tutore marito, voortz Lamb.t Naber, volmagtiger van Lamb.t Overbeek als vader en 
voogt van sijn minderjarige kinderen, bij sijn wijlen vrouw Maria Nieuwenhuijs in echte 
geteelt, en boedelhouder van sijn vrouwen nalatenschap, woonagtig tot Haarlem, 
mitzgaders volmagtiger van Henric 
 



Folio 12  Henric Warners en sijn huijsvrouwe Judith Nieuwenhuijs, te Almelo 
woonagtig, alsmede Gijsbertus Hoedemaker volmagtiger van Gijsbert Stenvoorts en sijn 
huijsvrouwe Jacomina Nieuwenhuijs mede te Haarlem woonagtig, en eindelijk Dr. 
Petrus Belkmeer volmagtiger van Rebecca Nieuwenhuijs, weduwe wijlen Tobias 
Schrijver woonende tot Campen, volgens vertoonde volmagten van Burgem. en 
Regeerders der stad Haarlem op den 23 junii 1732 en 28 maart 1741 en van de heer J.F. 
Nilant, richter der heerlijkheid Almelo, op den 17 oct(obr)is 1742, als mede voor 
burgem., schep. en raden der stad Campen, op den 24 april 1741 wettelijk gepasseert, en 
bij ons van waarden erkent. En bekenden niet alleen de eerste comp.t neffens sijn 
huijsvrouw voor haar selven, en de drie laatsten voor haar principalen, als erfgenamen 
van Cathar. Nieuwenhuijs te samen op den 15 julii 1741, ten huijse van Br. Pennink en 
bij publique uijtveilinge aan de E. Gerrit Teilers verkogt te hebben, een gaarden en 
aanleggende brink, en de overledene Cathar. Nieuwenhuijs toebehoord hebbende. En 
bekenden voortz te samen, de kooppenningen van de voorn.  gaarden, ter sa. van ses en 
seventig guld. segge 76 gl. ten vollen door den aankoper voldaan en betaalt te sijn en 
een ijder van haar sijn portie en geregte aandeel daarvan ontfangen te hebben. En 
deeden derhalve Comp. 
 
Folio 13  comparanten te samen en elk in sijn qualiteit en voor sijn portie in t' 
bijsonder, ten erflijken behoeve van den aankoper, cessie transport en overdragt, van 
voorg.lte gaarden en aanleggende brink, met alle ap en dependentien, regt en 
geregtigheden van dien, soo en als deselve in sijn bekende bepalinge bij Gerritz meule 
tusschen de gaardens van de Hr. Br. Strick en Berent te Weenhof gelegen is. Doende de 
eerste comp.ten voor haar selfs en de laatste voor haar principalen daarvan volkomen 
afstant en bij deesen cessie en overdragt vandien. Haar en den harigen daarvan 
ontervende, en den aankoper en derselver Erfgenamen daarmede wederom beervende, 
alles breder inhoud des verzegelden brieff. 
Anno 1744 den 23 november. Maandschepenen: Nicol. Stoltenkamp en Wilh. 
Lindhuijs loco Strick en Pennink.   Sijn voor ons in eigener personen erschenen Berent 
Lage en sijn huisvrouwe Stijne Eek tutore marito en bekenden sij, comp.ten, aan d' E. 
Martijn ten Bouwhuijs opregt en deugdelijk schuldig te weesen wegens verstrekte en 
geleende penningen, een capitale somma van twee hondert Car. gulden, belovende 
Folio 13 in de marge  Ao 1768 den 25 april is voor ons, burgemeesteren en maandsch. Hendr. 
Hoedemaker en Hendr. Gerridtzen in Eigenaar persoone gecompareert en erscheenen De wed. Jan 
Stenvors, bekennende en verklaerende sij comparante, in deezen geassisteert met haaren zoon Hendrik 
 
Folio 14  belovende deselve jaarlijks en alle jaren te sullen verrenten met 4 dier gelijke 
guldens van het hondert, waarvan het eerste jaar rente sal vervallen op den 23 novemb. 
1745 en soo vervolgens tott de in en aflosse toe, die ten wederzijden na een voorgaande 
denuntiatie van een half jaar voor den verschijnsdag sal moogen en moeten geschieden. 
Voor welk capitaal en de daarop te verlopene renten comp.ten bij deesen realiseren en 
verbinden en tot een speciaal hypoteecq en onderpant stellen haar eijgen toebehorende 
huijsjen, geleegen op den Labbedijk, tusschen de huijsjes van Egb.t Holtkamp en Gerrit 
Segelink, benevens een lossen gaarden gelegen met de eene sijd aan den gaarden van Jan 



Robers en de andere zijde aan den voerweg alles in sijn bekende bepalinge ten eijnde 
den renteheffer in cas van onverhopelijke misbetalinge sig ten allen tijden daaraan kost 
en schadeloos sal kunnen verhalen, alles onder renunciatie van alle soo generale als 
speciale exceptien desen enigsins contrarierende en wel speciaal de exceptie van 
ongetelden gelde met verdere belofte des nodig ten allen tijden betere vestenisse te 
willen doen. Des ten oirkonde hebben wij, Br. dese met onse stadsegel en eijgenhandige 
subscriptie bekragtigt en gelijk mede uijt naam en op versoek van comp.ten als in 
schrijven onervaren, en geen segel gebruijkende door de secrt. Stockman geschied is. 
Folio 14 in de marge   Hendrik Stenvors dat sij en haar overleden eheman als Erffgename van 
haaren vader Martijn ten Bouwhuijs deeze binnenstaande capitale summa ad twee hondert gl., zegge f 
200,- uit handen van de Provisorie armen alhier ontvangen hebben en zulx in den jaare 1750 deede sij 
comparante alzoo deese tegenstaande versettinge aan de gezeide Provisorie armen Cederen en 
Transporteren mits deezen zonder daaraan het geringste regt meer te behouden. 
Ter ordonn. H.s Pennink TF, secretaris. 
 
Folio 15  Anno 1744 den 23 novemb. Maandschepenen:  Jan Will. Swiers en Wilh. 
Lindhuijs loco Strick en Pennink.  Sijn in eigen personen erschenen Jan Reinders en 
desselfs huijsvrouw Hendrikjen Wolf tutore marito en bekenden sij comp.ten aan 
Margareta van Loo, wed. wijlen Jan Bekker Lindhuijs opregte en deugdelijk schuldig te 
weesen, weegens verstrekte en geleende penningen een capitale sa. van drie hondert vijf 
en twintig guldens belovende deselve jaarlix en alle jaren te verrenten met 4 diergelijke 
guldens van ieder hondert, waarvan het eerste jaar rente sal komen te vervallen op den 
23 novemb. 1745 en soo vervolgens tot de in en aflosse toe die ten wederzijden na een 
voorgaande denunciatie van een half jaar voor den verschijnsdag sal mogen en moeten 
geschieden, voor welke capitaal daar op te verlopen renten Comp.te. bij deesen 
realiseren verbinden en tot een speciaal hypoteecq en onderpant stellen haar eijgen 
toebehorende huijs en weerhe, gelegen tusschen het huijs van Martijn Nijhuis en de 
gank van d' wed. Steenberg in sijn bekende bepalinge ten einde de renteheffersche in cas 
van onverhopelijke misbetalinge sig ten alle tijden daaraan kost en schadeloos sal 
kunnen verhalen, alles onder renuniciatie van alle soo generale als speciale exceptien 
desen enigsins contrarierende, en wel in specie de exceptie van ongetelden gelde, met 
verdere belofte des nodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doen, alles breder 
inhoud des verzegelden briefs. 
Folio 15 in de marge  Endscheide den 2 november 1754. In pleno senatu is gecompareert juffr. 
Margareta van Loo wed. van wijlen burgerm. Linthuis, geassisteert met Jan Jorrissen, en heft op dato 
in senatu ontfangen het tegenstaande capitaal van drie hondert vijf en twintig gulden met drie jaaren 
intresse ad negen en dertig gulden en sulx betaalt door Br. Jan Steenberg uit de cooppenningen van het 
angekogte tegenstaande huis waarvan sij comparante bekent voldaan en betaalt te zijn doende derhalven 
het tegenstaande capitaal met de intresse vandien quiteren en rojeren, so en als na regte behoord. 
                                                                                      
Folio 16  Anno 1745 den 21 meij. Maandschep: Abraham Strik en Henric Pennink. 
Sijn in eijgener persoonen erscheenen Hendrik ter Brugge en sijn huijsvrouw Helena 
Schutte tutore marito, en bekenden sij comparanten, aan de Ed.Gerrit Teijlers en 
desselfs huijsvrouwe Berendina Bekker opregt en deugdelijk schuldig te weesen, 



weegens verstrekte en geleende penningen een capitale sa. van 200 Car. gulden 
belovende deselve jaarlijks en alle jaaren te verrenten met vier diergelijke guld. van ijder 
hondert, waarvan het eerste jaar rente sal komen te vervallen op den 21 meij 1746 en 
soo vervolgens tot de in en aflosse toe die ten weedersijden na voorgaande denunciatie 
van een half jaar voor den verschijnsdag, sal mogen en moeten geschieden voor welk 
capitaal en daarop te verlopene renten comp.ten bij deesen reäliseren, verbinden, en tot 
een speciaal onderpand stellen haar eijgen toebehorende huijs en weerhe, alsmede den 
geheelen inboedel, sijnde het gemelte huijs gelegen tusschen de huijsen van Herman 
Stork en Pelgrum 
Folio 16 in de marge   Noodger. gehouden den 4 meij 1767. Maandsch: Zwiers en Widdelink. Is 
gecomp.t de Burgermr. J. Stroink, namens de wed. wijlen Gerrit Teilers, verklaerende hij comparant dat 
sijne voorschr. principalinne van de tegenstaande capitale summa met de interessen van dien ten vollen 
voldaan sij, weshalven hij deese versettinge roijeert ende annulleert mitz deezen. 
 
Folio 17  Pelgrum Robers, in sijn bekende bepaalinge, den eijnde de renthefferen in cas 
van onverhopelijke misbetalinge sig ten allen tijden daaraan kost en schadeloos sullen 
kunnen verhalen, alles onder renunciatie van alle soo generale als speciale exceptien 
deesen eenigsintz contrarierende en wel in specie de exceptie van ongetelden gelde, met 
verdere belofte des nodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doen. Des ten 
oirkonde hebben wij Br. Voorn. dese met onse stads segel en eijdenhandige subscriptie 
bekragtigt, gelijk sulx mede door den transportant en op verzoek van sijn huijsvrouw als 
in het schrijven onervaren en geen segel gebruijkende door de secr. Stockman uijt haar 
naam geschied is. 
Anno 1745 den 21 meij. Maandschepenen: Abraham Strick en Henric Pennink.  Sijn in 
eijgenener persoonen erscheenen Hendrik ter Brugge en sijn huijsvrouw Helena Schutte 
tutore marito en deeden ten erflijken behoeve van Sibilla Pennink, weduwe wijlen de 
commies Wijnant Roessing, cessie, transport en opdragt van een hagen 
 
Folio 17a  Hagen gaarden gelegen buijten de Veldpoorte tusschen de hagengaardens 
van de wed. Steenberg en juffr. Wagelaar, met alle desselfs regt en geregtigheden in zijn 
bekende bepalinge, waarvan comp.ten bekenden de kooppenningen ten haaren 
genoegen ten vollen ontfangen te hebben, doende derhalven comp.ten van de voorschr. 
hagen gaarden vertigtenisse met hande en met monde haar en den harigen daarvan 
ontervende en de aankoperse, de vrouw wed. Roessing en desselfs erfgenamen 
daarmeede erflijk en onwederroepelijk beërvende, sonder dat sij transportanten daar aan 
het geringste meer behielden en sulx onder renunciatie van alle exceptien, die haar of 
den harigen enigsint ter contrarie souden kunnen releveren, en belofte van deesen koop 
te sullen staan wagten en waren als regt was. Des ten oirkonde hebben wij deese met 
onse stads segel en eijgenhandige subscriptie bekragtigt, gelijk sulx mede door den 
Transportant, en op versoek van desselfs huijsvrouw uijt haar naam als in het schrijven 
onervaren en geen cachet gebruijkende door de secr. Stockman geschied is. 
                                                                           
Folio 18  Anno 1745 den 7 julii. Maandschep: Jan Willem Swiers en Wilh. Lindhuis. 



Is in eijgener persoon erschenen Jan Hendrikzen Bekker sijnde siek en swak van 
lichaam dog sijn verstant en memorie seer wel magtig, dewelke bekende overwogen te 
hebben, de kortheid en brosheid des menschelijken levens, de sekerheid des doods en 
onsekere uure van dien, en voorgenomen niet van hier te scheiden sonder bevorens van 
sijn tijdelijke goederen te hebben gedisponeert, verklarende daartoe uijt vrijen wille 
sonder bedwank opmakinge of misleidinge van iemant getreden te sijn, bevelende 
vooraf sijn ziele soo haast die uijt sijn lichaam souw komen te scheiden in de genadige 
handen van God Almagtig en sijn lichaam tot een eerlijke begraffenisse komende dan 
ter dispositie, soo maakt hij testator aan sijn lieve huijsvrouwe, indien hij voor haar 
komt te overlijden, alle haare kleinodien van silver en goud, bestaande in een gouden 
keeting, vier gouden ringen, een silveren beugeltasch en een silveren snuijftabaxdoos, 
benevens de tafel op de kamer, en het beddewerk met sijn toebehoren, soo en als sij 
hetselve ten huwelijk heeft aangebragt, daar en boven alle haare zijden, wollen en linnen 
kleeren, alsmede al het linnengoed, in soo verre het tot haar lichaam zij 
                                                                 
Folio 18a  zij gehoorende. Ten tweeden praelegateert en maakt hij comp.t aan sijn 
jongste soon Willem Bekker de halfscheid van den langen gaarden gelegen t' eindens 
aan den Stadshagen tusschen de gaardens van Andries Henr. van der Schild en Jan 
Lammerink, als mede de halven gaarden gelegen naast den gaarden van Hermen Nijhof, 
beide percelen binnen dese stads jurisdictie. Ten derden legateert en maakt hij aan sijn 
ouste soon Hendrik en jongste soon Willem voorn. tesamen het halve huijs 
tegenwoordig wordende door den testator bewoont, en de halve bakkerije met de 
gereedschap, daartoe behorende, alsmede de halfscheid van het kleine huijsjen of kamer, 
tegenwoordig door Jochem Holtkamp wordende bewoont, voor een somma van drie 
hondert en vijftig gulden, sullende door Hendrik en Willem, voorn. de rogge, die na het 
overlijden van den testator op de solder bevonden word getrokken worden tegens een 
gulden het schepel en de resterende honig tegens 14 duijten het pond. Voortz 
nominerende en stellende tot sijn erfgenamen in alle sijne vordere goederen, sijn soons 
Hendrik Barent en Willem Bekker, om deselve na doode van den testator egaal te 
verdelen. Alle hetwelke hij testator verklaarde 
                                                                                       
Folio 19  verklaarde te weesen sijn Testament en uijterste wille, begerende dat deselve 
kragt hebben en effect sorteren mogten, het sij als Testament Codiciel, Gifte ter saake 
des doods of onder de levendigen, schoon alle solemniteiten na regte of costuijm 
vereijst wordende, hier in niet geobserveert en agtervolgt waaren. In waarheid, oirkonde 
hebben wij, burgem. voorn.t, dese met ons eijgen Cachet en eijgenhandige 
ondertekeninge bekragtigt, gelijk mede door den testator geschied is. 
Jan Hindriksen Becker.       J.W. Swiers.       W. Linthuis. 
Anno 1745 den 6 sept. Maandschepenen: Stoltenkamp en J.W. Swiers loco Stroink. 
Sijn gecomp.t d' wed. wijlen J. Hendrk. Bekker g'assiteert met proc. Jurr. Stroink, voortz 
Hend.k en Barent Bekker en Jan Jorrissen als mombaar van Willem Bekker, zijnde  
de 2de mombaar Bernh. Elshof absent, en is aan deselve dit vorenstaande testament 
voorgelezen, en heeft Hend.k en Barent Bekker daarvan copie verzogt. 
                                                                                                         



Folio 20  Anno 1745 den 1 septemb. Maandschep: Nicol. Stoltenkamp en Jan Willem 
Swiers, loco Jurr. Stroink. Sijn in eigener personen erschenen Hermannus en Jurriaan 
Stroink, voortz Dr. Joan Jalink als in huwelijk gehad hebbende A.E. Stroink en 
burgem.r Henric Pennink in huwelijk hebbende Gesina Bekker voormaals getrout 
geweest aan de rector Stroink, caverende sij comp.ten mede voor haare huijsvrouwen en 
voorschr. Dr. Jalink, ten overvloed gequalificeerd van de mombaren van desselfs 
minderjarige kinderen, ingevolge volmagt voor ons vertoont, en hier beneden 
geregistreert, en bekenden sij comp.ten van d' Ed. Andries Nieuwenhuijs burger en 
koopman alhier ontfangen te hebben de volle kooppenningen, van het huijs met het 
agterhuis en hofjen tot aan de Stadsgrafte, daarbij en agter geleegen ingevolge de 
koopvoorwaarden van den 29 Xbr. 1744, ter somma van vijftien hondert en vijf en 
negentig guld. segge 1595 gl. alles met sodanig regt en geregtigheeden lusten en lasten 
als deselve parcelen aan haar verkoperen hebben toebehoord, en bij de g.lte 
koopsvoorwaarden breder te vernemen. Doende zij verkoperen voor haar en haare 
Erfgenamen van het ge.lte huijs, agterhuis met het gezeide hofjen so en als hetselve 
wijlen Br. Georg Stroink en 
                                                                               
Folio 21  en desselfs huijsvrouwe heeft toebehoord, bij deesen landsedelijke transport 
cessie en overdragt aan d' Ed. Andries Nieuwenhuis en desselfs huijsvrouwe Gesina 
Naber, deselve daarmede bij deesen beervende en haar transporten voor haar en haar 
Erfgenamen daarvan ontervende, onder verbant als na regten. Des ten oirkonde hebben 
wij dese met onse stads segel en eijgenhandige subscriptie bekragtigt, gelijk sulx mede 
door de transportanten geschied is. 
Copia.   Wij burgemeesteren scheepenen ende raaden der stad Goor doen cont en 
certificeren in en mitz deesen, dat voor ons persoonlijk gecompareerd en verscheenen 
sijn burgemeester Jan Menger en de Ed. Walter Jalink in qualiteit als mombaren van de 
vier onmondige kinderen van Dr. Joan Jalink, bij wijlen sijn huijsvrouw Johanna 
Elisabet Stroink in echte geprocreëerd, dewelke bekenden en verklaarden, dat de 
behuijsinge en hofjen mitzgaders den buijtengaarden van wijlen Aleida Margareta 
Grotenhoff, geweesen wed. van wijlen Br. 
 
Folio 22  burgem.r en procur. Georg Stroink der kinderen haar grootmoeder tot 
Endscheide staande en gelegen en door Dr. Joan Jalink en mede Erfgenamen van 
voorschr. wed. Stroink aan Andries Nieuwenhuijs en Jurriaan Stroink verkogt, gemelde 
kinderen eijgentlijk niet is rakende, maar volgens maagscheid in dato den 22 meij deeses 
jaars tusschen hem Dr. Jalink en ge.lten sijn kinderen opgerigt aan hem Dr. Jalink sij 
verbleven, ende toegedeelt, egter om de koopers secuir te stellen ende sulx mogte 
gerequireerd worden, soo verklaarden voorschr. mombaren mede in optima juris forma 
te constitueren en volmagtig te maaken sulx  doende in en mitz deesen voorschr. Dr. 
Joan Jalink ten einde om teegens ontfangst der volle kooppenningen, mede uijt haaren 
naame te kunnen en moogen doen landsedelijke cessie transport en overdragt aan 
Andries Nieuwenhuis en Jurriaan Stroink weegens 
                                                       



Folio 23  weegens die door haar gekogte parcelen voortz generalijk daar omtrent te 
doen, wat der saaken nooddruft sal koomen te vereijschen, en sij comparanten qqa. selfs 
present sijnde souden kunnen mogen of moeten doen, schoon ook nader en speciaalder 
volmagt als bij deesen uijtgedrukt wierde gerequireerd, welke de comparanten aan de 
geconstitueerde bij deesen wel expresselijk willen hebben mede gegeven alles met 
belofte van goedkeuringe en verdere clausulen als na regte, in oirkonde der waarheid 
hebben wij burgem.n voorschr. deese met onse stadssegel en secretaris subscriptie doen 
bekragtigen. Actum Goor den 21 august 1700 vijf en veertig. 
was geteikent: Wolt. Pothoff, secr.  pro veria copia. T. verw. Stockman, secr. 
 
Folio 24  Anno 1755 den 25 octob. Maanschep: Jan Willem Swiers en Wilh. Lindhuis. 
Sijn voor ons in eijgener personen erschenen Adam Stenvers en desselfs huijsvrouwe 
Anna Geertruit Gunners tutore marito en bekenden sij Comp.ten, van de Ed. Jan Pilas 
ontfangen te hebben de volle kooppenningen van het huijs en where soo en als hetselve 
op den Labbedijk in sijn bekende bepalinge en situatie tusschen de huijsen van den 
verkoper en de weduwe van Hendrik Segelink gelegen is, ingevolge de koopbrief van 
den 11 sept. 1744 ter somma van 477 gl, 10 st. alles met sodanig regt en geregtigheden 
lusten en lasten als hetselve aan haar verkoperen heeft toebehoord, en bij de gemelte 
koopbrief breeder te vernemen. Doende sij verkoperen voor haar en haare erfgenamen 
van het geseide huijs en where bij deesen landsedelijk transport cessie en overdragt aan 
de E. Jan Pilas en desselfs huijsvrouw Aaltjen Robers deselve daar mede bij deesen 
beërvende ende haar transportanten en haar 
 
Folio 25  haar transportanten en haar erfgenamen daarvan ontervende onder verband 
als na regte. Des ten oirkonde hebben wij deese met onse stads segel en eijgenhandige 
subscriptie bekragtigt, gelijk mede door de transportanten geteikent en op haar verzoek 
door de secretaris Stokman en uijt haar naam gesegelt is.  
Anno 1745 den 18 Xbr. Maanschep:  Stoltenkamp en Stroink.  Is in eigener persoon 
erschenen Grietjen Rabbe, siek en swak van lichaam, dog haar verstan(d) en memorie 
seer wel magtig. Zijnde geassisteert met de secretaris Everwijn Stockman, haaren 
verzogten en geadmitteerden mombaar, dewelke bekende overwoogen te hebben de 
kortheid en brosheid des menschelijken levens, de sekerheid des doods en onsekere 
uure van dien. En voorgenomen niet van hier te scheiden, bevorens van haar tijdelijke 
goederen gedisponeert te 
 
Folio 26  te hebben, verklarende daartoe uijt vrijen wille, sonder bedwang opmakinge 
of misleidinge van iemant getreden te sijn. Bevelende vooraf haar ziel soo haast die uijt 
haar lichaam zal komen te scheiden in de genadige handen van God Almagtig en haar 
lichaam aan de aarde met een eerlijke begraffenisse. Komende dan ter dispositie soo 
legateert sij Testatrix met assistentie als vooren, aan de kinderen van Ussele Rabbe 
getrouwt geweest aan Jan ter Brake, een somma van hondert Car. gulden, door de 
testatrice aan voon.e Jan ter Brake op een stukjen land in den Esch naast het land van 
Jan Robers gelegen verschooten, mits dat haar vader Jan ter Brake de daagen sijns 
levens de opkomsten van geseide 100 gl. sal trekken en genieten. Nog maakt sij aan g.lte 



kinderen van Jan ter Brake een gaarden geleegen in de Brinkgaardens naast den gaarden 
van Hend.k van Coesveld, vorder legateert zij Testatrix aan de kinderen van Gerrit en 
Hermen Rabbe, soons van haar broeder Berent 
 
Folio 27  Berent Rabbe, een stukjen land in het Lazonder naast het land van Sander 
Nijhof. Nog legateert zij Testatrice aan haar nigt Geesken ter Brake haar bovenbedde 
met twee kussens en een peul, en aan haar nigte Geesken Rabbe dogter van Gerrit 
Rabbe haar onderbedde, sullende alle haare linnen en wollen kleeren soo als deselve bij 
het overlijden van de Testatrice sullen bevonden worden, door Hermina en Geesken 
Rabbe en Geesken ter Brake egaal worden verdeelt. Eindelijk steld en nomineerd zij 
Testatrix, tot haar erfgenamen in alle haare vordere na te latene goederen actien en 
crediten nietz daarvan uijtgezondert haare voorn.e twee nigten Hermina en Geesken 
Rabbe, dogters van haar broeder Gerrit Rabbe, om deselve egaal onder haar te 
verdeelen mitz dat gezeide Hermina en Geesken Rabbe, aan de kinderen van Gerrit 
Rabbe soon van Berent Rabbe twintig Caroli gulden sullen uijtkeeren. Alle hetwelke sij 
Testatrix, verklaarde te weesen haar testament en uijterste  
 
Folio 28  uijterste wille begeerende dat deselve kragt hebben en effect sorteren mogte, 
hetsij als Testament codicil gifte ter saake des doods ofte ander de levendigen, schoon 
alle solemniteiten na regte ofte costuim vereijst wordende hierin niet geobserveerd en 
agtervolgt waaren. In waarheijds oirkonde hebben wij, burgemeest.n voornoemt deese 
eijgenhandig geteikent en gesegelt gelijk mede op verzoek van de Testatrice als in het 
schrijven onervaren en geen cachet gebruijkende, door de secretaris Stockman uijt haar 
naam geschied is. 
Nicol. Stoltenkamp.           Everw. Stockman qqa.        Jurriaan Stroink. 
Anno 1745 den 31 Xbr. Maanschep:  Nicol. Stoltenkamp en Jurriaan Stroink. Zijn 
gecompareerd de kinderen van Ussela Rabbe, de kinderen van Berent Rabbe en de 
kinderen van Gerrit Rabbe als erfgenamen van Grietjen Rabbe, en is aan deselve dit 
vorenstaande testament voorgelezen. 
 
Folio 29  Anno 1746 den 27 januarii. Maandschepenen:  J.W. Swiers en W. Lindhuis. 
Sijn in eigener persoonen gecompareert en erschenen Berent Stevens en sijn huijsvrouw 
Fenneken te Mors, beide haar verstant en memorie seer wel magtig dog de eerste ziek te 
bedde leggende, zijnde de laaste geassisteert met de gemeensman Jan Steenberg, 
dewelke zij haaren lieven eheman de mombarschap opgesegt hebbende, wederom tot 
haaren mombaar in deesen verkooren hadde, en daartoe van den gerigte aan haar 
geadmitteert. En bekenden zij, comp.ten overwogen te hebben de kortheid en brosheid 
des menschelijken levens, de sekerheid des doods en onsekere uure vandien en daarom 
voorgenomen niet van hier te scheiden sonder bevorens van haar tijdelijke goederen 
hadden gedisponeert. Waartoe zij verklaarden getreden te zijn uijt vrijen wille sonder 
bedang, opmakinge of misleidinge van iemant. Bevelende vooraf derhalve haare zielen, 
zoo haar die uijt haare lichamen zullen koomen te scheiden, in de genadige handen van 
God Almagtig en haare lichamen aan de aarde met een eerlijke begraffenisse. Komende 
dan ter dispositie van haare tijdelijke 



 
Folio 30  tijdelijke goederen, zoo revoceren casseren en annulleren zij Testatoren te 
samen en ieder in het bijzonder, in den eersten alle haare voorgaande makingen en 
dispositien en speciaal de huwelijkse voorwaarde op den 20 februarii 1734 opgerigt. Ten 
tweeden maakt hij Testor aan zijn lieve huisvrouwe indien hij voor haar koomt te 
overlijden, en deselve ongetrouwt blijft, het vrugt gebruijk van alle zijne goederen zoo 
roerende, als onroerende actien en crediten niets daarvan exempt om den tijd haars 
levens vrij en onbekommert te genieten. Maar zoo zijn huisvrouwe na zijn overlijden 
mogte komen te trouwen, steld hij haar in deselve goederen tot erfgenaam, om alle 
dezelve in vollen eijgendom te behouden, mitz dat zij daarvan aan de kinderen van zijn 
broeder Jan Stevens en aan de kinderen van zijn wijlen suster Hilleken Stevens in echte 
bij Hendrik te Mors geteelt, een jaar na haar trouwen zal moeten uijtkeeren een somma 
van agthondert Caroli guld.n van welke voorschr. 800 gl. zijn suster Grietjen Stevens 
trekken zal een somma van vijf en twintig guld.n en zullende de resterende 775 guld.n 
onder de kinderen van Jan en Hilleken Stevens in de hoofden verdeelt worden. 
Insgelijks maakt zij Testatrix met assistentie als vooren aan haar lieve Eheman 
 
Folio 31  Eheman, indien zij voor denzelven koomt te overlijden, en hij ongetrouwt 
blijft het vrugtgebruik van alle haare na te latene goederen, zoo roerende, als 
onroerende actien en crediten nietz daarvan exempt om den tijd zijns levens vrij en 
onbekommert te genieten. Maar zoo haar Eheman na haar overlijden wederom mogte 
komen te trouwen, steld zij hem tot erfgenaam in deselve goederen, om die in vollen 
eijgendom te besitten en te behouden, mitz dat hij daarvan an de kinderen van haar 
Testatricen broeder Hendrik te Mors, en aan de kinderen van haar wijlen suster 
Hermken te Mors, getrouwt geweest aan Berent Kalthof, een jaar na zijn trouwen zal 
moeten uijtkeeren een somma van achthondert gulden, sullende haar broers soon Gerrit 
te Mors, zoon van Hendrik te Mors, uijt deese agthondert guld.n een hondert guld.n 
voor af te trekken, en dan vorders met de andere erfgenamen voornoemt de resteerende 
700 gl. egaal deelen. Ten derden maaken zij, Testatoren tezamen aan de diaconie van 
Endscheide een somma van hondert en twintig guld.n zullende de langstlevende een 
jaar na het overlijden van de eerste daarvan uijtkeeren en betalen een somma van sestig 
guld.n en na de doode van de langstlevende de resterende sestig gulden betaalen 
                                                                          
Folio 32  betaalt worden, maar zoo onverhoopt een van de voornoemde erfgenamen 
blind kreupel of lam mogte worden en het benodigt hadde, zal daarvan de opkomsten 
de dagen zijns levens trekken en in het vervolg ter dispositie van de diaconie verblijven. 
Ten vierden stellen zij Testatoren tot haar erfgenamen in alle hare goederen zoo de 
langstlevende ongetrouwt koomt te sterven, haar broers en susters kinderen, zoo als 
deselve hier vooren benoemt zijn, om alle haare nalatenschap in de hoofden egaal te 
verdelen, zullende nogtans Gerrit te Mors, soon van Hendrik te Mors, hiervooren 
genoemt hondert gulden voor af te trekken, en dan den boedel egaal neffens de andere 
erfgenamen te verdeelen. En zal de langstlevende niet gehouden ofte verpligt zijn, om 
aan de vrienden der eerstoverledene een inventaris van de nageblevene goederen over te 
geven. Alle hetgeene voorschreven staat verklaarden zij Testatoren te weesen haar 



testament en uijterste wille begerende dat hetselve kragt hebben en effect sorteren 
mogte, hetzij als testament, Codicil gifte ter sake des doods ofte ander de 
 
Folio 33  de levendigen, schoon alle solemniteiten na regte of costuim vereijst 
wordende, hierin niet geobserveert waaren. In oirkonde der waarheid hebben wij, 
burgemeest.n voorn.t deese geteikent en gesegelt gelijk op verzoek van den Testator als 
in het schrijven onervaren en geen segel gebruijkende door Gerrit Laurensz. Lazonder 
en op verzoek van de Testatrice als mede in het schrijven onervaren en geen segel 
gebruijkende door haar assistent Jan Steenberg geschied is. 
J.W. Swiers.         Gerrit Lazonder qqa.         W. Linthuis.          Jan Steenberg    als 
mombaar. 
Ao: 1746 den 26 maart.  Cor. Coss.:  J.W. Swiers en W. Lindhuis.  Zijn gecompareerd 
na voorgaande citatie Jan Stevens, Hend.k te Mors en Gerrit Stenvers present de wed. 
Berent Stevens, en is aan deselve het bovenstaande testament voorgeleezen. 
 
Folio 34  Anno 1746 den 14 maart. Maandschep: Henr. Pennink loco Stoltenkamp en 
Jurriaan Stroink.  Is gecompareert en persoonlijk erschenen Helena Schutte weduwe van 
wijlen Hendrik ter Brugge in deesen geassisteert met de ed. Gerrit Stenvers als haaren 
verzogten, en toegelaten momber verklarende sij Comparante g'assisteert als vooren bij 
publique uijtveilinge op den 5en deeser maand maart aan Dr. Moses Israël of aan Jan 
Paschen namens denselven verkogt te hebben haar eijgendoemelijke huis met de 
aanleggende weerhe en gaard geleegen tusschen de huisen van Pelgrom Robers en 
Herman Stork bij langs de Stads strate, met den agtersten einde of zijde tot aan of bij 
langs de Stadsgrafte, aard, nagel en paal vast, met spreidinge op balkens en hilden, zoo 
en als zij hetselve met haaren wijlen Eheman voorn.t in eijgendom gehad en beseeten 
heeft, en sulx voor een somma van vierhondert en taggentig Car. Guld. 19 st. van welke 
cooppenningen sij verkoperse bekend 
 
Folio 35  bekent voldaan en betaalt te zijn, doende derhalven van het gemelte verkogte 
parceel landzedelijk cessie en transport aan voornoemde Dr. Moses Israël en zijn 
vrouwe Zippara Abrahams, deselve daarmeede volkomen beërvende, ende bekennende 
de kooppenningen van dien aan haar voldaan en betaalt te zijn. Belovende vervolgens 
zij Comparante g'assisteerd als vooren deesen erfkoop teegens ieder een te willen staan 
wagten en waaren onder verband als na regte. Des ten oirkonde deese met onse stads 
segel en secretaris subscriptie bevestigt gelijk meede op verzoek van verkoperse door 
haar momber voornoemt deese geteekent en gesegelt is. 
                                                                                               
Folio 36  Anno 1746 den 21 april. Maandschep:  J.W. Swiers en  W. Lindhuis. 
Is in eijgener persoon erschenen ed. Jan Wijfkers Burger en ingezeten alhier zijnde 
gesont van lichaam en zijn verstand en memorie seer wel magtig zoo als ons volkomen 
klaar gebleken is, dewelke verklaarde niet van deese aarde te willen scheiden bevoorens 
van zijn tijdelijke goederen en nalatenschap voor ons te hebben gedisponeert, en tot 
hoedane testamentaire dispositie en makinge g.lte Testator verklaarde getreeden te zijn 
uijt suivere vrije wille sonder inductie anradinge of misleidinge van iemant, bevelende 



dan vooraf zijn ziele bij het afsterven aan den Almagtigen God, en zijn lichaam aan de 
aarde met een eerlijke begraffenisse. En komende dan ter dispositie zoo legateert hij 
Testator Jan Wijfkers, aan de drie kinderen van zijn wijlen nigte Fenneken Wijfkers, 
geweesen huisvrouw van Lourens Greve met naamen Herman, Dina en Marijken. Een 
gaarden geleegen aan de Heurne stege in zijn bekend bepalinge, als meede een 
weevetouw soo tegenwoordig 
Folio 36 in de marge  Ao 1749 den 24 meij, is het tegenstaande testament nae dode van Jan 
Wijffkers op versoek van Pelgrom Robers, no.e uxoris Geertruijd Wijffkers, en Lourens Greve qqa. in 
derzelver praesentie voor de burgermeesteren Pennink en Linthuijs gepronuncieert en uijtgelesen.    
H. Pennink          W. Linthuis 
 
Folio 37  teegenswoordig op het Wallenbeek is. Stellende en nominerende tot 
Erfgenamen in alle zijne verdere natelatene goederen, om deselve in twee egale portien 
te verdelen, zijn nigte Geertruijt Wijfkers, huisvrouw van Pelgrom Robers, en bij voor 
afsterven van deselve der selven kind of kinderen in moeders plaatze. En de kinderen 
van Fenneken Wijfkers, geweesen huisvrouw van Lourens Greve, Herman, Dina en 
Marijken hier vooren genoemt bij repraesentatie in haar moeders plaatze, en dat de 
erfportie van de voorschr. kinderen sal erven en versterven van de een op de andere tot 
de langstlevende toe. Alle het welke hij tTestator voorn.t verklaarde te weesen zijn 
testament en uijterste wille begerende dat hetselve kragt sal hebben en effect sorteren, 
hetzij als testament codicille gifte onder de levendigen of ter sake des doods, zoo en als 
het selve na regte best kan bestaan, schoon alle solemniteiten na regte gerequireerd 
wordende in deesen niet mogte weesen geobserveerd. Des ten oirkonde is deese door 
ons, burgemeesteren voornoemt en den testator eijgenhandig geteikent en gesegelt. 
J.W. Swiers                        IJan Wijfker               W. Linthuis  
 
Folio 38  Ao 1746 den 30 april. Maandschepenen:  J.W. Swiers en W. Lindhuis. 
Is in eigener perzoon erschenen Lucas Bekker en bekende hij comp.t aan de tijdelijke 
provisoren deser stad opregt en deugdelijk schuldig te weezen, een capitale somma van 
hondert Car. guld.n segge 100 gl. belovende deselve jaarlix en alle jaren te zullen 
verrenten met vier diergelijke guld.n van het hondert, waarvan het eerste jaar rente sal 
komen te vervallen op den 29 sept. of Micheli 1747 en zoo vervolgens tot de in of 
aflosse toe die ten wederzijden na een voorgaande denunciatie van een halfjaar voor den 
verschijnsdag zal mogen en moeten geschieden. Voor welk capitaal en daarop te 
verlopene rente comp.t bij deesen reäliseert, verbint en tot speciaal hypoteecq en 
onderpand steld zijn eijgen toebehorende huis en hof geleegen in de Lange Straate 
tusschen de huijsen van de wed. van Lochem en de erfgenamen Matthaei in zijn 
bekende bepalinge benevens een gaarden genaamt den Beitel geleegen met den eenen 
einde aan den gaarden van Hend.k Bekker en zijtwaars aan den gaarden van Sander 
Nijhof ten einde dat de Renthefferen in cas van onverhopelijke misbetalinge zich ten 
allen tijden daar 
Folio 38 in de marge  Noodgerichte gehouden den 10 meij 1757. Coss.  Gerritzen en Swiers. 
Compareren Claas Wesselink, Claas ten Bouhuijs, Gerrit Cromhoff en Pelgrom Lazonder in qualiteijt 
als tijdelijke provijsoren deser stad, en bekenden dese tegenstaande 100 gl. met den interesse ontfangen te 



hebben  tot Michiel 1776. Doende deselve roijeren, annulleren en quiteren en voor goede betalingen 
bedanken.   
 
Folio 39  daar aan kost en schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen, alles onder 
renunciatie van alle zoo genaamde zoo generale als speciale exceptien deese eenigsintz 
contrarierende en wel in specie de exceptie van ongetelden gelde met verdere belofte 
des nodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doen. Des ten oirkonde hebben wij 
dese eijgenhandig geteikent en met het stads segel bekragtig gelijk mede door den 
comp.t geschied is. 
Ao 1746 den 30 april. Maandschep:  J.W. Swiers en W. Lindhuis.  Is in eijgener persoon 
erschenen Jan Willink bekennende hij comp.t aan de tijdelijke provisooren deeser stad 
opregt en deugdelijk schuldig te weezen een capitale somma van hondert en veertig 
Caroli guld.n segge 140 gl. belovende deselve jaarlijks en alle jaren te sullen verrenten 
met vier diergelijke guld.n van het hondert, waarvan het eerste jaar rente zal koomen te 
vervallen op den 29 sept.b of Micheli 1746 en zoo vervolgens tot de in of aflosse toe, 
die ten wederzijden na een voorgaande denunciatie van van een half jaar voor den 
verschijnsdag zal 
 
Folio 40  zal mogen en moeten geschieden voor welke capitaal en daarop te verlopene 
rente Comp.t bij deesen realiseert, verbint, en tot een speciaal hijpoteecq en onderpand 
steld zijn eijgen toebehoorende huis en weere, gelegen op den Labbedijk met de ene zijt 
aan het huis van d' wed. Swiep en met andere zijt aan den hof van d.E. A.H. van der 
Schild in zijn bekende bepalinge, ten einde dat de Renthefferen in cas van 
onverhopelijke misbetalinge zig ten allen tijden daaraan kost en schadeloos zullen 
kunnen en mogen verhalen alles onder renunciatie van alle zoo genaamde zoo generale 
als speciale exceptien deesen eenigsins contrarierende en wel in specie de exceptie van 
ongetelden gelde met verdere belofte des nodig ten allen tijden betere vestenisse te 
willen doen. Des ten oirkonde hebben wij deese eijgenhandig geteikent en met het stads 
segel bekragtigt, gelijk mede door den secrt. Stockman op verzoek van den Comp.t 
geschied is. 
 
Folio 41  Ao 1746 den 22 Junij. Maandschepenen: Nicol. Stoltenkamp en Jurriaan 
Stroink.  Zijn in eigener personen erschenen, Jan Pilas en Aaltjen Robers Eheluijden 
beide haar verstand en memorie seer wel magtig dog de eerste siek te bedde leggende 
zijnde de laaste geassisteert met Klaas Wesselink dewelke zij haaren lieven Eheman de 
mombarschap opgesegt hebbende, wederom tot haaren mombaar in deesen hadde 
verkoren, en daartoe van den gerigte aan haar geadmitteerd. En bekenden zij 
Comparanten overwogen te hebben, de kortheid en brosheid des menschelijken leven 
de sekerheid des doods en onsekere uure van dien en daarom voorgenomen niet van 
hier te scheiden sonder bevorens van haare tijdelijke goederen te hebben gedisponeerd. 
Waartoe zij verklaarden uijt vrijen wille sonder bedwang opmakinge of misleidinge van 
iemant te zijn getreden. Bevelende derhalven vooraf haar zielen soo haast die uijt haar 
lichamen zullen komen te scheiden in de handen van God Almagtig en haar lichamen 
tot een eerlijke begraffenisse. Komende 



Folio 41 in de marge  Maanschepenen: J.W. Swiers en Jurr. Stroink l(oco) Lindhuis. 
Sijn gecomp.t na voorgaande citatie J. Ferd. ten Tije en Jan ten Tije, bij absentie van sijn vader 
Herman ten Tije present Gerrit Robers voor sijn suster Aalken Robers wed. Pilas, en is aan deselve het 
tegenstaande testament voorgeleesen. Verzoekende Jan ten Tije daarvan copie. 
 
Folio 42  Komende dan ter dispositie zoo is t' dat hij Testator steld en nomineerd 
tot zijn waare en universele Erfgenaam in alle zijne na te latene goederen zoo roerende 
als onroerende, actien en crediten geen daarvan uijtgesondert, zijn lieve huijsvrouw 
Aaltjen Robers om deselve in vollen eijgendom te besitten, sonder aan iemand 
daarvan iets uijt te keeren. Voortz institueerd sij Testatrix voornoemt met assistentie als 
vooren haar moeder Trijntjen ter Hofstede weduwe wijlen Berent Robers in de legitime 
portie na landregt, en zal haar moeder voorn.t zoo zij Testatrix voor deselve koomt te 
sterven, alle haare kleeren tot haar lijf gehorende trekken en erven. Stellende en 
nominerende vorders tot haar waare en universele Erfgenaam in alle haare vordere na te 
latene goederen zoo roerende als onroerende actien en crediten geen daarvan 
uijtgezondert. Haren lieven Eheman Jan Pilas voorn.t om deselve in vollen eijgendom te 
besitten sonder aan iemant daarvan iets uijt te keren. Alle hetgeene voorschreven staat 
verklaren zij Testatoren te weezen haar testament en uijterste wille begerende dat 
hetselve kragt hebben en effect sorteren moge, hetzij als testament codicil gifte tersake 
des doods of onder de levendigen schoon alle 
 
Folio 43  alle solemniteiten na regte of costuim vereijst wordende hierin niet geobser 
veert waaren. In oirkonde der waarheid hebben wij burgem.en deese van gerigts weegen 
getekent en gesegelt, gelijk op verzoek van den Testator vermits desselfs swakheid, door 
de de secretaris Stockman uijt desselfs naam mede gedaan en door de Testatrice en 
desselfs mombaar Klaas Wesselink geschied is. 
Nicol. Stoltenkamp, F. verw. Stockman qqa., Jurriaan Stroink,  A. Alken Robers, Klaas 
Wesselink qqa. 
Anno 1746 den 14 november. Maanschep: Abraham Strick en W. Lindhuis,  l(oco) 
Pennink.  Sijn in eijgener persoonen erschenen Albert Severijn en zijn dogter Anna 
Margareta Sevrijn g' assisteert met haar oom Hendrik Wijfkers. Voortz Berent Leurink, 
getrouwt aan Christina 
 
Folio 44  Christina Sevrijn, en d' eeden ten erflijken behoeve van Lammert te Mors 
cessie transport en overdragt van haar eijgendoemlijke weide genaamt de Haasenmaat 
geleegen bij Arent Hantermans huis, met den eenen einde aan het Getvert en den 
anderen einde aan den weg en met de eene  zijt bijlangs de weide van de wed. Jalink en 
de andere zijde bijlangs die van de erfgenamen Wijfkers, alles met zijn regt en 
geregtigheden van vaaren drijven en vloeien als van ouds daartoe zij staande. En het 
maken van glinden 't eindens na de bleeke en bijlangs die van de wed. Jalink tot 
ankopers laste, bij den koopbrief van den 1 junij 1746 breder te zien. Waarvan 
comparanten bekenden de kooppenningen ten haaren genoegen ten vollen ontfangen te 
hebben, doende derhalven van de voorschr. weide vertigtenisse met hande en met 
monde haar en den harigen daarvan ontervende, en den ankoper en desselfs 



erfgenamen daarmede beervende sonder dat zij transportanten daaraan het geringste 
meer behielden, en sulx onder renunciatie van alle exceptien, die haar of den harigen 
enigsints ter contrarie souden kunnen releveren, en belofte desen koop te zullen staan 
wagten en waren als regt was. Des ten oirkonde hebben wij dese met onse stads segel en 
eijgenhandige subscriptie bekragtigt gelijk sulx mede door transp.ten geschied is. 
 
Folio 45  Anno 1746 den 21 9ber.  Maandschep: Abraham Strick en Wilh. Lindhuis 
l(oco) Pennink.  Is in eigener persoon erschenen Janna ter Hofstede weduwe wijlen Jan 
Bekker de Smit geassisteert met haar swager Gerrit Bekker, en dede met assistentie als 
vooren, ten erflijken behoeve van Barent Bekker en desselfs huisvrouw Joanna Reijger, 
cessie, transport en overdragt van haar eijgendoemlijk huis hof en where voormaals bij 
haar selfs bewoont, gelegen op den Labbedijk tusschen de huijsen van Willem ter Welle 
en Gerrit Roberink en van agteren met den hof, bijlangs den hof van d' heer burgem.r 
Strick, en t' eindens aan den hof van Lucas Bekker in sijn bekende bepalinge. Waarvan 
sij, comp.te, bekende de kooppenningen tot haar genoegen ten vollen ontfangen te 
hebben, doende derhalven van voorschr. huis en where vertigtenisse met hand en met 
monde haar en den harigen daarvan ontervende, en den ankopere(n) en desselfs 
Erfgenamen daarmede beërvende, sonder dat zij Transportante daaraan het geringste 
meer behielde, en met belofte desen koop te sullen staan wagten en waaren als regt was. 
Des ten oirkonde hebben wij dese met onse stads segel en eijgenhandige subscriptie 
bekragtigt, gelijk mede op t' verzoek van de Transportante, als in het schrijven 
onervaren, door haar assistent geschied is. 
 
Folio 46  Anno 1747 den 26 april. Maandschepenen: Jan Will. Swiers en Wilh. Lindhuis. 
Sijn in eijgener persoonen erschenen Albert Vos en Catharina Monnekes Eheluijden, 
beide haar verstant en memorie seer wel magtig gelijk ons klaar gebleken is, dog de eerst 
genoemde siek te bedde leggende, sijnde de laaste geassisteert met Hermen ten Tije, 
dewelke sij haaren lieven Eheman de momberschap opgesegt hebbende wederom tot 
haaren momber in deesen hadde verkoren, en daartoe van den gerichte aan haar is 
geadmitteert en bekenden sij Comparanten, overwogen te hebben, de kortheid en 
brosheid des menschelijken levens, de sekerheid des doods en onsekere uure van dien, 
en daarom voorgenomen niet van hier te scheiden sonder bevorens van haar tijdelijke 
goederen te hebben gedisponeert. Waartoe sij verklaarden uijt vrijen wille sonder 
bedwang, opmakinge of misleidinge van iemant te sijn getreden. Bevelende derhalven 
vooraf haare zielen soo haast die uijt haare lichamen sullen koomen te scheiden in de 
genadige handen van God Almagtig 
 
Folio 47  Almagtig, en haare lichamen tot een eerlijke begraffenisse. Ende ter dispositie 
van haare tijdelijke goederen komende, soo institueërd de voornoemden Testator sijn 
Vader Gerrit Vos in de legitime portie na landregt. Stellende en nominerende vorders 
tot sijn waare en universele erfgenaam in alle sijne vordere na te latene goederen soo 
roerende als onroerende actien en crediten geen daarvan uijtgesondert, sijne Lieve huis- 
vrouw Catharina Monnekes voorn.t om deselve in vollen eijgendom te besitten sonder 
iemant daarvan iets uijt te keeren. Voortz steld en nomineerd sij Testatrix, met 



assistentie als vooren tot haar waare en universele erfgenaam in alle haare na te latene 
goederen soo roerende als onroerende actien en crediten geen daarvan uijtgesondert 
haaren Lieven Eheman Albert Vos om deselve in vollen eijgendom te besitten, sonder 
aan iemand daarvan iets uijt te keeren. Alle hetgeene voorschreven staat hebben sij 
testatoren, verklaard, nadat hetselve haar duidelijk was voorgelesen te sijn haar 
testament en uijterste wille 
 
Folio 48  wille, begerende dat hetselve kragt hebben en effect sorteren moge, het sij als 
testament, codicil, gifte ter saake des doods of onder de levendigen schoon alle 
solemniteiten na regten of costuim vereijst wordende hier in niet geobserveert waaren, 
in waarheids oirkonde hebbe wij, burgem.en deese van gerigts weegen geteikent en 
gesegelt, gelijk op versoek van den Testator vermits desselfs swakheid door de secret. E. 
Stockman uijt sijn name mede gedaan, en uijt name en op versoek van de Testatrice 
door haaren momber en assistent Hermen ten Tije geschied is. 
J.W. Swiers   Everw. Stockman qqa.    W. Linthuis    Hermen ten Thije als mombaer. 
 
Folio 49  Anno 1747 den 5 meij. Maandschepenen: Abraham Strick en Henric Pennink. 
Is in eijgener persoon erschenen juffrouw Catharina Wagelaar, haar verstand en 
memorie seer wel magtig, sijnde geadsisteert met secretaris Everwijn Stockman, haar 
verkoren en bij gerigte geadmitteerden mombaar, en bekende  overwogen te hebben de 
kortheid en brosheid des menschelijken levens de sekerheid des doods en onsekere uure 
van dien, en voorgenomen niet van hier te scheiden, sonder alvorens van haar  
tijdelijke goederen nader te hebben gedisponeert, verklarende daartoe niet alleen uijt 
vrijen wille sonder opmakinge of misleidinge van iemant te treden maar ook te 
persisteren en te verblijven bij haar voorige testamentaire dispositie voor soo verre 
deselve door deese haare nadere wille niet mogte sijn verandert, in hoedanen val deselve 
haare vorige dispositie, kragt deeses in soo verre revoceert, en te niete deede. 
Vervolgens dan praelageert en maakt sij voor uijt, aan de kinderen van Herman Helmig 
bij haar suster Heidenrica Wagelaar in echte geteelt met 
 
Folio 50  met naamen Albert, Bernardus, Kunnera Willemina en Wijnandus Helmig een 
somma van vier hondert Caroli gulden, sullende aan Bernardus en Kunnera na dode van 
de testatrice geen kostgln. gerekent worden, en dan nog aan Kunnera Willemina  
Helmig voornoemt, haar beste over en onderbedde met kussens en peulen, en drie paar 
lakens en kussenslopen en een paar douzijn servetten en een tafellaken, soo als deselve 
gemaakt en met haar letter bereitz veerdig leggen, en aan de drie voorgemelde soons 
van haar suster ieder een onderbedde met een peul, kussens en kussensloopen, neffens 
twee paar lakens, en twee dekens of de waarde van dien, alsmede aan ieder der deselve 
twee tinnen schotels tot een huisraad. Wijders aan Kunnera Wagelaar, dogter van haar 
broeder Arnold Wagelaar een somma van hondert Car. guld.n. Alle hetwelke sij 
betuigde en verklaarde haare nadere uijterste wille te sijn, begerende dat deselve kragt 
hebben en effect sorteren mogte, het sij als testament, codicil gifte ter saake des doods  
ofte onder de levendigen, ofte soo als het best sal kunnen of moogen bestaan, schoon 
alle solemniteiten na regte wordende vereijst 



 
Folio 51  vereijst, hierin niet agtervolgt waaren. In waarheid kennisse hebben wij, 
burgem.en deese van Gerigts weegen geteikent en gesegelt, gelijk meede door de 
Testatrice en desselfs adsistent geschied is. 
Catrina Wagelaer,    Everw. Stockman qqa.    Ab. Strick,    Henric Pennink  
 
Folio 52  Anno 1747 den 17 julii. Maandschepenen: Jan Willem Swiers en Wilhelmus 
Lindhuis. Sijn in eigener persoonen gecompareerd en erschenen Swenne Volbers 
weduwe van wijlen Herman ten Pol geassisteert met haar soon Herman ten Pol 
benevens desselfs kinderen met namen Herman ten Pol voorn.t, Berent ten Pol met sijn 
huisvrouw Anna Wienink, Gerrit Keilvers en huisvrouw Janna ten Pol, alsmede Jan 
Ribbels met sijn vrouw Hendrina ten Pol, en bekenden zij comparanten opregt en 
deugdelijk schuldig te weesen aan de Diaconien Armen deeser stede, weegens verstrekte 
en geleende penningen een capitale somma van twee hondert vijf en seventig Caroli 
gulden, segge 275 gl.s tot 20 st. t' stuk belovende deselve jaarlix en alle jaar te sullen 
verrenten met drie guld.n en 5 st. van het hondert, waarvan het eerste jaar rente 
sal komen te verschijnen den 17 juli 1748 en soo vervolgens tot de in en aflosse toe 
die ten wedersijden na voorgaande denunciatie van een half jaar voor de verschijnsdag 
sal mogen en moeten geschieden. Voor welk Capitaal en daarop te verlopene interesse 
Comparanten bij deesen reäliseren en verbinden en tot een speciaal hijpoteecq en 
onderpand stellen haar eijgen toebehorende, huis en where, soo als hetselve binnen 
deese stad, tusschen de huijsen van Bernardus Duivelshof  
Folio 52 in de marge  Anno 1759 den 17 jan. is dit tegenstaande capitaal aan de dijacostije 
alhier vergroot met een sa. van 125 gl. zoodat dese tegenstaande penningen zijn te niete gedaan, en alsoo 
niet meer tot lasten van den rentgeveren zijn als te sijn op fol. 293 versa. 
 
Folio 53  Duivelshof en Gerrit Vaneker geleegen is. Alsmede een gaarden, gelegen aan 
den Segelinkbrink tusschen de gaarden van Balster Greve en Herman Wennekink, ten 
einde renthefferen in cas van onverhopelijke misbetalinge sig ten allen tijden daar aan 
kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen, alles onder renunciatie van alle 
soo generale, als speciale exceptien deesen eenigsins contrarierende en wel in specie de 
exceptie van ongetelden gelde met verdere belofte des nodig ten allen tijden betere 
verstenisse te willen doen. Des ten oirkonde hebben wij b.n voorn.t deese met onse 
stads segel en eijgenhandige subscriptie bekragtigt en op versoek van d' wed. ten Pol, als 
in het schrijven onervaren, door de secretaris Stockman uijt haar naam geteikent en 
mede door de vordere comparanten geteikent en uijt aller naam en verzoek met het 
signet van de secretaris Stockman gesegelt. 
Anno 1747 den 2 octob. Maandschep:  Jan Willem Swiers en Wilhelmus Lindhuis. 
Sijn in eijgener personen erschenen Jurriaan Scholten en desselfs huisvrouw Johanna 
Rijken tutore marito, en bekenden 
Folio 53 in de marge  Ao 1750 den 1 meij. Coss. Strik en Pennnink. 
Hebben de tijdelijke provisoiren deser stad 
 
Folio 54  bekenden sij comparanten opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan de 



Provisorien armen deeser stede, wegens verstrekte en geleende penningen een 
capitale somma van ses hondert Caroli gulden, segge 600 gl., tot 20 st. t' stuk belovende 
deselve jaarlijks en alle jaar te sullen verrenten met vier gulden van ieder hondert, 
waarvan het eerste jaar interesse sal koomen te vervallen op den 29 sept. of Micheli 
1748 en soo vervolgens tot de in of aflosse toe, die ten wederzijden na voorgaande 
denunciatie van een half jaar voor den verschijnsdag sal mogen en moeten geschieden. 
Voor welk capitaal en daarop te verlopene renten comp.ten bij deesen realiseren, en 
verbinden, en tot een speciaal hijpoteecq en onderpand stellen, haar eijgen 
toebehorende huis, schoppe en where soo als deselve binnen deese stad, tusschen de 
huijsen van de weduwe wijlen Rudolf Lazonder en Lourens Greve kennelijk gelegen is. 
Als mede een hagen gaarden gelegen buijten de Eschpoorte aan den Steenweg naast den 
gaarden van Benjamin Blijdenstein, ten einde de renthefferen in cas van onverhopelijke 
misbetalinge sig ten allen tijden daar aan kost en schadeloos sullen kunnen en mogen 
Folio 54 in de marge  stad bekent ende verklaart dat het tegenstaande Capitaal ter sa van ses 
honderd Car. gls cum interesse door die E.E. Henr. Letink en IJsaac Naber voor en uijt de name van 
de wed. Scholten en Jan Josink no.e uxoris aan haer was wederom gegeven en te danke voldaen, 
waarvan sij comparanten met desen quiteren en het tegenstaande capitaal en verband oversulx te niete 
doen en rojeren. 
 
Folio 55 mogen verhalen. Alles onder renunciatie van alle soo generale als speciale 
exceptien deesen enigsins contrarierende, en wel in specie de exceptie van ongetelden 
gelde, met verdere belofte, desnodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doen. 
Des ten waaren oirkonde hebben wij burgem.en voorn.t deesen eijgenhandig geteikent 
en met het stads segel bekragtigt, gelijk mede door den comp.t gedaan en uijt naam van 
desselfs huisvrouw als in het schrijven onervaren, door de secret. Stockman op haar 
versoek geschied is. 
Anno 1747 den 4 octob. Maandschep:  Jan Willem Swiers en Wilhelmus Linthuis. 
Sijn in eijgener personen gecompareerd en erschenen Gerrit ter Brake en sijn huisvrouw 
Hendrina Ellenbroek tutore marito, en bekenden sij comparanten opregt en deugdelijk 
schuldig te sijn aan de provisorien armen deeser stede wegens verstrekte en geleende 
penningen, een capitale somma van drie hondert Caroli gulden segge 300 gl. tot 20 st. t' 
stuk, belovende deselve jaarlijks en alle jaaren te sullen verrenten met vier gulden van 
ider hondert waarvan het eerste jaar interesse sal komen te vervallen op den 29 sept. 
Folio 55 in de marge  Noodgerigte gehouden den 11 den maij 1767. 
Maandsch: H. Swiers en H. Widdelink. Is gecomp.t de provisor Claas Wesselink rojerende deese 
versettinge als zijnde hierop van dataals booven een nieuwe versettinge gepasseert. 
 
Folio 56   29 september of Micheli 1748 en soo vervolgens tot de in en aflosse toe, die 
ten wedersijden na voorgaande denunciatie van een half jaar voor den verschijns dag sal 
mogen en moeten geschieden. Voor welk Capitaal en daarop te verlopene rente 
comparanten bij deesen reäliseren, en verbinden en tot speciaal hijpoteecq en 
onderpand stellen, haar eijgen toebehorende halve huis en where soo als hetselve 
binnen deese stad op den Labbedijk met de eense sijd geleegen aan het huis van Jan 
Wijfkers en met de andere zijt aan het halve huis van Gerrit Robers in sijn bekende 



bepalinge, ten einde de renthefferen in cas van onverhopelijke misbetalinge sig ten allen 
tijden daaraan kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen. Alles onder 
renunciatie van alle soo generale als speciale exceptien deesen enigsins contrarierende, 
en wel in specie de exceptie van ongetelden gelde, met verdere belofte desnodig ten 
allen tijden betere vestenisse te willen doen. Des ten oirkonde hebben wij burgem.en 
voorn.t deese met onse stads segel en eigenhandige subscriptie bekragtigt, gelijk mede 
door comp.t geteikent en opverzoek van desselfs huisvrouw als in het schrijven 
onervaren, door de secretaris Stockman geschied is, en uit beider naam en verzoek als 
geen cachet gebruikende gesegeld. 
 
Folio 57  Anno 1747 den 16 october. Maanschep:  Jurriaan Stroink l(oco) Swiers. En 
Wilhelmus Lindhuijs. Sijn in eigener personen erschenen Geertruijt ter Linde, weduwe 
van wijlen Hend.k Berentz g'assisteerd met Willem ten Bouwhuis, voortz Gerrit van 
Dam en Hend.k ter Brake, als door geseide weduwe versogte en van den gerigte 
toegelaten mombaren over derselver minderjarigen kinderen, voor soo verre ad hunc 
actum nodig en na regte gerequireerd word. En deede met assistentie als vooren ten 
erflijken behoeve van Gerrit ter Brake en desselfs huisvrouw Hendrina Ellenbroek 
cessie transport en overdragt van haar eigen toebehoorende halve huis en weerhe, 
voormaals bij haar selfs bewoont, gelegen op den Labbedijk met de eene sijt aan het 
huis van Jan Wijfkers en met de andere sijde aan de andere halfscheid van het huijs, 
toebehorende aan Gerrit Roobers in sijn bekende bepalinge. Waarvan zij comparante 
bekende de koopppenningen ten haaren genoegen, ten vollen ontfangen te hebben, 
welke koopppenningen wederom sijn aangelegt tot aflossinge van twee capitalen in g.lte 
huijs gevestigt, als een aan Barent Paschen en het andere aan de weduwe van wijlen 
burgem.r Steenberg, doende derhalven van 
 
Folio 58  van voorschreven halve huis en weerhe vertigtenisse met hande en met 
monde haar en de haarigen daarvan ontervende en de ankoperen en desselfs 
Erfgenamen daarmede beërvende sonder dat sij Transportante daaraan het geri(n)gste 
meer behielde, met belofte deesen koop te staan wagen en waaren als regt was. Des ten 
oirkonde hebben wij deese met onse Stads Segel en eijgenhandige subscriptie bekragtigt 
en uijt naam en versoek van de Transportante en mombaren door de secret. Stockman 
geschied is. 
Anno 1747 den 6 Xber. Maanschep: Jan Will. Swiers en Wilhelmus Lindhuis. Sijn in 
eigener personen erschenen Berent Bekker en sijn huijsvrouw Joanna Reiger tutore 
marito en bekenden sij Comparanten opregt en deugdelijk schuldig te sijn aan Jan 
Stroink. Weegens verstrekte en geleende penningen een Capitale somma van vijfhondert 
gulden segge 500 gl. tot 20 stuijv. het stukke belovende deselve jaarlijks en alle jaaren te 
sullen verrenten met 3 gl. 5 st. van ieder hondert waarvan het eerste jaar interesse sal 
koomen te vervallen op den 11 novemb.r 1747 en soo vervolgens 
Folio 58 in de marge  Noodgerigte gehouden den 11 novemb. 1762. Coss: Pennink en Gerritzen. 
In eijenaar persoon gecomp.t en erschenen is Roeloff Effink in qualiteit als een mede Erffgenaam van 
desselfs wijlen oom Jan Stroinck en aan wien dit tegenstaande capitaal bij verdeelinge van dien boedel is 



toegevallen en toegedacht, verklarende deese versittinge te roijeren, te annulleren en te vernietigen zoo en 
als nae landr. behoordt en van het tegenstaande capitaal en renten ten voolen te zijn voldaan en betaalt. 
 
Folio 59  vervolgens tot de in en aflosse toe, die ten wedersijden na voorgaande  
denunciatie van een half jaar voor den verschijns dag sal mogen en moeten  
geschieden, voor welk capitaal en daarop te verlopene renten Comp.ten bij deesen  
realiseren verbinden en tot speciaal hijpoteecq en onderpand stellen haar eijgen  
toebehorende huis en weerhe, soo als hetselve binnen deese stad op den Labbedijk, met 
de eene sijt aan het huis van Willem ter Welle, en met de andere zijt aan het halve huis 
van Gerrit Roberink in sijn bekende bepalinge geleegen is, ten einde den Rentheffer in 
cas van onverhopelijke misbetalinge sig ten allen tijden daaraan kost en schadeloos sal 
kunnen en mogen verhalen, alles onder renunciatie van alle soo generale als speciale 
exceptien deesen eenigsintz contrarierende en wel in specie de exceptie van ongetelden 
gelde met verdere belofte desnodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doen. Des 
ten oirkonde hebben wij burgem.en voorn.t deese met onse Stads Segel en eigenhandige 
subscriptie bekragtigt gelijk mede door den Comparant Berent Bekker geteikent en 
gesegelt is. 
 
Folio 60  Anno 1748 den 27 februarij. Maandschep: Henric Pennink en J.W. Swiers 
loco Strick. Is in eigener persoon gecompareerd en erschenen Margareta Leunkers, 
leggende siek te bedde dog bij goede kennisse en verstant, soo als ons klaar gebleken is. 
Welke comparante aan haar lieven eheman Gerrit Mensink de mombaarschap heeft 
opgesegt en wederom in deesen tot haaren mombaar en assistent verkoosen heeft de 
Ed. Andries van Lochem, en heeft sij Margareta Leunekers geassisteert als vooren, 
verklaard niet gaarne van hier te scheiden, bevorens van haare tijdelijke goederen te 
disponeren, en waartoe sij was gekomen uijt vrijen wille sonder bedwang of anradinge 
van iemant, bevelende vooraf haare ziele soo haast die uijt het lichaam sal scheiden in 
Gods Almagtige bescherminge, en haar lichaam aan de aarde met een eerlijke 
begravinge, voortz verklaard sij Testatrix g'assisteerd als vooren, bij deesen te legateren, 
en te maken uijt haare nalatenschap aan haar broeder Berent Leunekers een nieuwen 
hoed, na staads gelegentheid, en aan het dogtertjen van haar broeder JanWillem 
Leunekers haar dagelijkse kleeren ter 
 
Folio 61  ter estimatie van haar assistent, hoe en wat daar onder gerekent moet worden. 
Vervolgens soo steld en nomineerd sij Testatrix met assistentie als vooren haaren lieven 
man Gerrit Mensink tot waare en universeele erfgenaam in alle haare verdere na te 
latene goederen roerende en onroerende nietz in het groot of het klein daar van 
uijtgesondert, ten einde om alle die selve in vollen eijgendom erflijk te besitten. Willende 
ende begerende dat deese haare makinge en dispositie kragt sal hebben en effect 
sorteren, het sij als testament Codicil gifte onder de levendigen of ter sake desdoods, 
soo en als het selve in regte best sal kunnen bestaan. Des ten waaren oirkonde hebben 
wij Burgem.n voorn.t deese eijgenhandig geteekent, en gesegelt, gelijk door de 
Testratrice.n assistent om haar swakheitd en op haar versoek deese haare makinge 
ondertekent en gesegelt is. 



 
Folio 62  Anno 1748 den .. april. Maandschep. Jan Willem Swiers en Nicol. 
Stoltenkamp L(oco) Lindhuis. Is in eigener persoon erschenen Jan Hoevink of 
Minkmaat, sijnde swak van lichaam, dog bij goede kennisse en verstande soo als ons 
volkomen en klaar is gebleken, dewelke verklaarde niet van deese werelt te willen 
scheiden sonder alvorens van sijne tijdelijke goederen en nalatenschap voor ons te 
hebben gedisponeerd, tot hoedane dispositie en makinge Testator verklaarde getreden 
te sijn uijt suijveren vrijen wille, sonder inductie aanradinge of misleidinge van iemand. 
Bevelende dan vooraf sijn Ziele bij het afsterven, in handen van den Almagtigen God, 
en sijn lichaam aan de aarde tot een eerlijke begraffenisse. En komende dan ter 
dispositie, soo is t' dat hij Testator legateert en maakt aan de weduwe van wijlen 
Hermen ten Pol de jaarlijkse interesse van een capitaal van vier hondert gulden, mits dat 
sij weduwe voorn.t de voorschr. interesse bij haar soon Berent ten Pol sal verteeren. 
Ten tweeden legateert hij aan Berent ten 
 
Folio 63  Ten Pol eene somma van vier hondert Caroli gulden, mitz dat van deese 
somma de jaarlijkse interesse sal worden betaalt door voorn.e Berent ten Pol aan sijn 
moeder de wed. Hermen ten Pol soolange deselve leeft, en soo sijn moeder van de 
jaarlijkse interesse bij siekte of sugt niet konde leeven soo sal hij Berent gehouden sijn 
om haar s'jaars soo veel' er bij te doen als redelijk sal geoordeelt worden, mitz sij wed. 
voorn.t bij hem sulx verteere. Ten derden legateert hij aan sijn halve neven en nigte 
gesproten van het Erve Hoevink uijt D(r)iene, met namen Hermen, Jan, Egbert, Lucas 
en Roelof Hoevink, alsmede aan derselve' suster ieder een somma van vijftig gulden. 
Ten vierden legateert hij aan Stijne Schuurink de jaarlijkse interesse van een capitaal van 
twee hondert gulden. Ten vijfden legateert hij testator aan de kinderen van Stijne 
Schuurink een somma van twee hondert gulden, mitz dat sij kinderen de jaarlijkse 
interesse daarvan betalen aan desselfs moeder voorn.t voor den tijd van haar leeven. 
Ten sesden legateert hij aan Willem Schouwink sijn weevetouw met de gereedschap 
 
Folio 64  Ten sevenden legateert hij, testator, aan Hermen ten Kate een somma van 
honderten vijftig guldens, alsmede sijn wagenen ploeg zellens en keetens ledders en 
braden. Ten achten legateert hij aan de weduwe van wijlen Jan Bossier een somma van 
vijftig Car. gulden. Ten negenden legateert hij Testator aan Jacob Reudink een somma 
van vijftig gulden. Ten tienden legateert hij aan Hermen Janna en Hendrina ten Pol aan 
ieder van deselve een somma van vijftig gulden. Ten elfden steld en nomineert hij tot 
sijn waare en universele erfgenamen van alle sijne verdere na te laten goederen de armen 
van de Endscheder Eschmarkte of der selv. provisoren en opsienderen. Vorders stelt hij 
na sijn afsterven tot curator over sijn boedel en na te laten goederen sijn neef Berent ten 
Pol. Alle hetwelke hij Testator voornoemt, vlaarde te weesen sijn Testament en uijterste 
wille begerende dat het selve kragt sal hebben en effect sorteren, hetsij als testament 
codicille gifte onder de levendigen of ter 
 
Folio 65  ter saake des doods, soo en als hetselve na regte best sal bestaan schoon 



alle solemniteiten na regte gerequireerd wordende in deesen niet mogte weesen 
agtervolgt en geobserveerd. Des ten oirkonde hebben wij burgemeest.en voornoemt 
deese eijgenhandig geteikent en gesegelt. Gelijk op versoek van Testator als in het 
schrijven onervaren en geen cachet gebruijkende door de secretaris Everw. Stockman 
uijt sijnen naam geschied is. 
Everw. Stockman qqa.        Nicol. Stoltenkamp            Jan Willem Swiers. 
Ao. 1754 den 20 febr. is het voorenstaande Testament van wijlen Jan Menkmaat op 
versoek der erfgenamen ab intestato met namen Herman Hoevink, Jan Hoevink, 
Egbert Cuijpers alias Hoevink, Henr. Ter Meulen, noi.e uxoris Jenneken Hoevink 
en Roeloff Smink, an deselve voor en uijtgelesen en hebben deselve daarvan copie 
versogt. Actum coram coss.: Henr. Pennink en Henr. Gerritzen 
Ter ordonnantie Theod.r Pennink secretaris.   
 
Folio 66  Anno 1748 den 7 meij. Maandschepenen: Henric Pennink en Wilh. Lindhuis 
l(oco) Strick. Sijn in eijgener persoonen erscheenen Jan Eulrick en Elske Vaneker 
eheluiden beide haar verstant en memorie seer wel magtig gelijk ons klaar gebleken is, 
dog de laaste siek en swak, sijnde geassisteert met de secretaris Everwijn Stockman, 
dewelke sij haaren lieven eheman de momberschap opgesegt hebbende wederom tot 
haaren momber in deesen hadde verkoren, en daartoe door ons van gerigtswegen 
geadmitteert, en bekenden sij comparanten, overwogen te hebben de kortheid en 
brosheid des menschelijken levens, de sekerheid des doods en onsekere uure vandien en 
daarom voorgenomen niet van hier te scheiden sonder dat alvorens van haare tijdelijke  
goederen hadden gedisponeert. Waartoe sij verklaarden uijt vrijen wille sonder  
bedwang opmakinge of misleidinge van iemant te sijn getreden. Bevelende haare Zielen 
vooraf in de genadige handen van God Almagtig, soo haast die van haare lichamen 
sullen koomen te scheiden, en haare lichamen aan de aarde tot een eerlijke 
begraffenisse. Komende dan ter dispositie soo steld en nomineert hij Testator tot sijn 
waare en universele erfgenaam sijne 
 
Folio 67  sijne huisvrouwe hiervooren genoemt in alle sijn goederen en nalatenschap 
soo roerende als onroerende geene daarvan uijtgesondert, om deselve in vollen 
eijgendom te besitten. Ten tweden institueerd sij Testatrix met assistentie als vooren, 
haar vader Berent Vaneker in de legitime portie hem na regte competerende. 
Voorts legateert sij aan haar broeders dogter genaamt Elisabet Vaneker alle haare linnen 
en wollen klederen tot haar lijf behorende. Stellende en nominerende sij Testatrix tot 
haaren eenigen en universele Erfgenaam haaren Eheman hier vooren genoemt, in alle 
haare na te latene goederen roerende en onroerende actien credtiten geene daarvan 
uijtgesondert om deselve in vollen eijgendom te besitten. Ten laatsten soo willen en 
begeren sij Testatoren tesamen dat na doode van de langstleevende de goederen die als 
dan nog overig sijn door wedersijtse vrienden na landregte daartoe beregtigt sijnde 
sullen egaal geërft en verdeelt worden. Alle het geene voorschreven staat verklaarden zij 
Testatoren tesamen en een ijder in het bijsonder te weesen haar testament en uijterste 
wille, begerende dat hetselve kragt sal hebben en effect sorteren, hetsij als testament, 
codicille gifte onder de levendigen of ter saake 



 
Folio 68  saake des doods, soo en als hetselve na regte best kan bestaan, schoon alle 
solemniteiten na regte gerequireerd wordende in deesen niet mogten weesen 
geobserveert. Des ten oirkonde hebben wij Burgemeest.en voorn.t deese eijgenhandig 
geteikent en gesegelt, gelijk mede op het versoek van den Testator als in het schrijven 
onervaren en geen cachet gebruijkende, door de onderrigter Jan Paschen, en op het 
versoek van de Testatrix mede in het schrijven onervaren en geen signet gebruijkende 
door haar assistent de secretaris Stockman geschied is. 
H. Pennink         Jan Paaschen qqa.        W. Linthuis         Everw. Stockman qqa. 
 
Folio 69  Anno 1748 den 20 meij. Maandschep: Jan Willem Swiers en Wilhelmus 
Lindhuis loco Strick en Pennink.  Sijn in eijgener persoonen erscheenen Jan Bekker 
woondende op het erve Veluwe in de Eschmarkt en desselfs huisvrouwe Geertjen 
Veluwe tutore marito en bekenden sij Comparanten ontfangen te hebben van Lourens 
Greve een somma van acht hondert en dertig guld.n segge 830 gl. strekkende tot 
betalinge van het huijs door gemelte Jan Bekker aan voorn.e Lourens Greve en desselfs 
huisvrouw Joanna Maria Hoevink op den 10 januarij 1745 verkogt en binnen deese stad 
tusschen de huijsen van d' weduwe van wijlen Engbert ten Bouwhuis en Jurriaan 
Scholten, en van achteren schietende aan het huis van de weduwe Lambert Kosters en 
van vooren aan de Stadsstrate over het stadhuis in sijn bekende bepalinge geleegen. 
Bekennende alsoo de volle kooppenningen ten haaren genoegen ontfangen en alzoo 
voldaan te sijn. Doende deshalven van voorschr. huis afstant en bij deesen cessie 
transport en overdragt vandien ten profijte van geseide Ankoperen, deselve daarmede 
beërvende ende haar en den harigen daarvan ontervende sonder dat sij Transportanten 
daaraan het geringste meer behielden, met belofte deesen koop te staan wagten en 
waren als regt was. Des ten oirkonde hebben wij dese met het stads segel en 
eijgenhandige subscriptie bekragtigt gelijk mede door de Transportanten geschied is. 
 
Folio 70  Anno 1748 den 20 meij. Maandschep:  J.W. Swiers en W. Lindhuis loco  
Strik en Pennink. Sijn in eigener persoonen erschenen Lourens Greve en huisvrouw 
Joanna Maria Hoevink tutore marito, en bekenden sij Comp.ten aan Lammert te Mors 
uijt Usselo opregt en deugdelijk schuldig te weesen, weegens verstrekte en geleende 
penningen een capitale summa van ses hondert Car. guld.n segge 600 gl.s belovende 
deselve jaarlix en alle jaar te verrenten met drie diergelijke guldens van ijder hondert 
waarvan het eerste jaar rente sal komen te vervallen op den 21 meij 1749, en soo 
vervolgens tot de in en aflosse toe die ten wederzijden na een voorgaande denunciatie 
van een half jaar voor den verschijnsdag sal mogen en moeten geschieden. Voor welk 
Capitaal en daarop te verlopene rente Comparanten bij deesen realiseren en tot een 
speciaal hijpoteecq en onderpand stellen, haar eijgen toebehoorende huis gelegen 
tusschen de huisen van d' weduwe wijlen Engbert ten Bouwhuis en Jurriaan Scholten in 
de Langestrate in sijn bekende bepalinge, benevens een brinkgaarden gelegen tusschen 
de gaardens van burgem.r Strik en Jan Bekker, en nog een gaarden geleegen bij de 
Woltersgaarden tusschen de gaardens van de wed. Jacob Lazonder en Lourens Bekker, 



ten einde de rentheffer in cas van onverhopelijke misbetalinge sig ten allen tijden 
daaraan kost en schadeloos sal kunnen verhalen alles 
Folio 70 in de marge  Noodgerichte gehouden 6 meij anno 1759. C. Coss.: Gerritzen en Swiers. 
Erschenen Gerrit Varwijk, mede caverende voor desselfs huijsvrouwe Fenneken Morsch, verklarende 
van Laurens Greve en desselfs huijsvrouwe Joanna Maria Hoevink ontfangen te hebben een obligatie, 
waar mede dese tegenstaande versettinge voldaan en betaalt is. Dede derhalven deselve roijeren, 
annulleren, casseren en te niete doen, en quiteren. In fidem Theod. Pennink, secretaris. 
 
Folio 71  alles onder renunciatie van alle soo generale als speciale exceptien, deesen 
enigsints contrarierende en wel in specie de exceptie van ongetelden gelde, met verdere 
belofte desnodig ten allen tijden betere vestenisse te willen doen. Des ten oirkonde 
hebben wij deese met onse stads segel en eijgenhandige subscriptie bekragtigt gelijk 
mede door Comp.ten geteikent en gesegelt is. 
Anno 1748 den 29 meij. Maandschepenen: Jan Willem Swiers en Wilhelmus Lindhuis 
loco Strick en Pennink. Is in eigener persoon erschenen Joanna Maria Cost siek te 
bedde leggende dog haar verstant en memorie seer wel magtig gelijk ons klaar gebleken 
is, geassisteerd met d' Heer Andries Henric van der Schild, haaren verkooren en van 
den gerichte geadmitteerden mombaar, bekende overwogen te hebben de kortheid en 
brosheid des menschelijken levens de sekerheid des  doods en onsekere uure vandien, 
en daarom voorgenomen niet van hier te scheiden sonder bevorens van haare tijdelijke 
goederen te hebben gedisponeerd. Waartoe sij verklaarde getreden te sijn, sonder 
bedwank opmakinge of misleidinge  van iemand. Bevelende vooraf haar Ziele soo haast 
die uijt haar lichaam sal komen te scheiden in de genadige handen van God Almagtig,  
en haar lichaam aan de aarde tot een eerlijke begraffenisse. En ter dispositie van haar 
tijdelijke goederen komende, soo legateert en maakt sij Testatrix an haar 
 
Folio 72  ontbreekt. 
 
Folio 73  haar moeder Aleida Kemna het vrugtgebruijk van alle haare na te latene 
goederen om daarvan de dagen hares levens de volle opkomsten te trekken en te 
genieten en den vollen eijgendom van haar Testatricen gemaakte goud en silver. En 
steld voortz tot haar eenige Erfgenaam haar halve suster Hermina Schreur om na doode 
van haar moeder alle haare goederen, soo sij met doode sal koomen te ontruijmen, soo 
roerende als onroerende actien en crediten niets van allen uijtgesondert. Als alleen het 
gemaakte goud en silver hetwelke sij aan haar moeder heeft gelegateert, in vollen 
eijgendom te hebben te houden en te besitten, mitz dat haar stiefvader Joost Schreur 
soo hij haar moeder mogte koomen te overleven, bij der Testatricen geinstitueerde 
Erfgenaam sal blijven inwoonen, maar soo deselve onverhoopt met sijn dogter Hermina 
Schreur, of desselfs toekomende eheman sig niet mogte kunnen verdragen, deselve als 
dan uijt des Testatricen goederen, aan hem gedurende sijn leven jaarlijks sullen uijtkeren 
een somma van dertig Caroli gulden. Edog soo des Testatricen moeder onvermoedelijk 
met deese dispositie niet mogte tevreeden sijn, soo institueerd sij deselve tot Erfgenaam 
in de blote legitime portie of een derde van haar Testatricen nalatenschap, en steld 



voorts in de twee overige derde parten van haar na te latene goederen tot erfgenaam 
haar halve suster Hermina Schreur voornoemt om 
 
Folio 74  om de selve voort na haar overlijden in vollen eijgendom te trekken en erflijk 
te houden en te besitten. Alle het geene voorschreven staat, verklaarde sij Testatrice 
(:nadat hetselve haar bescheidenlijk was voorgelesen:) te weesen haar testament en 
uijterste wille begerende en willende dat hetselve kragt hebben en effect sorteren sal, 
hetsij als testament codicille gifte onder de levendigen ofte ter saake des doods, soo als 
hetselve best sal kunnen bestaan, schoon alle solemniteiten daartoe gerequireerd, niet 
mogten weesen agtervolgt. Des ten waaren oirkonde hebben wij Burgemeesteren 
voorn.t deese eijgenhandig geteikent en gesegelt, gelijk meede door de Testatrice en haar 
assistent geschied is 
IJohanna Maria Cost,  J.W. Swiers,  And. Hen. van der Schilt als adsistent,  W. Linthus. 
 
Folio 75  Anno 1748 den 24 junii. Maandschep: Jan Willem Swiers en Wilhelmus 
Lindhuis loco Stoltenkamp en Stroink.  Sijn in eigener personen erschenen Lourens 
Pelgroms Lazonder en huisvrouw Anna Schouwink tutore marito, en bekenden sij 
Comparanten ontfangen te hebben van Herman van Lochem een somma van seventig 
Car. gulden, segge 70 gl.s strekkende tot betalinge van een gaarden door gemelte  
Lourens Lazonder aan voorn.e Herman van Lochem en huisvrouw Anna Hoedemaker 
verkogt en binnen deese stads jurisdictie tusschen de gaardens van d' weduwe van wijlen 
Gerrit Roelvink en Janna Homeule in sijn bekende bepalinge geleegen. Bekennende 
alzoo de volle kooppenningen ten haaren genoegen ontfangen en alzoo voldaan te sijn 
deeden derhalven van voorschr. gaarden afstant en bij deesen Cessie transport en 
overdragt van dien ten profijte van geseijde aankoperen deselve daarmeede beërvende 
ende haar en de haarigen daarvan ontervende sonder dat sij Transportanten daaraan het 
geringste meer 
 
 
Folio 76  meer behielden, met belofte deesen koop te staan wagten en waaren als regt 
was. Des ten waaren oirkonde hebben wij deese met onse stads segel en eijgenhandige 
subscriptie bekragtigt gelijk mede door den Transportant geteikent en gesegelt is. 
Anno 1748 den 24 junij. Maandschep: Henric Pennink l(oco) Stoltenkamp en Jurriaan 
Stroink.  Sijn in eijgener persoonen erschen. Jan Aamschot en Anna Rutgers eheluijden 
beide haar verstant en memorie wel magtig gelijk ons klaar gebleken is, sijnde de laaste 
geadsisteerd met de secret. Everw. Stockman, dewelke sij haaren eheman de 
mombaarschap opgesegt hebbende wederom tot haaren mombaar in deesen verkooren 
hadde, en daartoe van den gerichte aan haar geadmitteert, en bekenden sij Comparanten 
overwogen te hebben de kortheid en brosheid des menschelijken levens de sekerheid 
des doods en onsekere uure van dien en daarom voorgenomen niet van hier te scheiden 
sonder alvorens van haar tijdelijke goederen te hebben gedisponeert, waartoe sij 
verklaarden uijt vrijen wille, sonder bedwang opmakinge of misleidinge van iemant te 
sijn getreden, bevelende derhalven vooraf haare sielen, soo haast die uijt haare lichamen 
 gescheijden                                                                        



 
Folio 77  gescheiden sullen sijn in de genadige handen van God Almagtig, en haare 
lichamen aan de aarde tot een eerlijke begraffenisse. Komende dan ter dispositie, soo 
institueerd hij Testator sijn moeder in de legitime portie haar na regte competerende. 
Stellende en nominerende hij Testator tot sijn waare en universeele erfgenaam sijn 
huisvrouw hiervooren genoemt in alle sijne verdere na te laten goederen soo roerende 
als onroerende actien en crediten geen daarvan uijtgesondert om deselve in vollen 
eijgendom te besitten en te genieten. Ten tweeden soo institueerd sij Testatrice 
met adsistentie als voren haar moeder in de legitime portie haar na regte competerende. 
Stellende en nominerende vorders tot haar waaren en universelen Erfgenaam haaren 
Eheman hier vooren genoemt in alle hare verdere na te latene goederen soo roerende 
als onroerende actien en Crediten geen daar van uijtgesondert om deselve in vollen 
eijgendom te besitten en te genieten. Ten laasten soo willen en begeren sij Testatoren te 
samen en een ijder in het bijsonder, soo bij aldien desselfs ouders of een van beiden in 
haaren boedel mogten schuldig weesen weegens gehaalde waaren geleent gelt, of uit wat 
hoofde die schuld mogte spruijten dieselve penningen aan de legitime portie eerst sullen 
worden gekortet en afgetrokken. Alle hetgeen voorschreven staat verklaarden sij 
Testatoren te weesen haar testament en uijterste wille begerende en willende dat 
 
Folio 78  dat hetselve kragt hebben en effect sorteren sal t'sij als testament, codicil gifte 
onder de levendigen ofte ter sake des doods, soo als hetselve na regte best sal kunnen 
bestaan schoon alle solemniteiten na regte gerequireerd niet mogten weesen agtervolgt, 
in kennisse der waarheid hebben wij burgemeest.en voorn.t, deese eijgenhandig 
geteikent en gesegelt, gelijk mede door de Testatoren en de Secretaris Stockman, als 
assistent van de Testatrice geschied is. 
 
Folio 79  Anno 1748 den 28 august. Maandschep: Henric Pennink l(oco) Swiers en 
Wilhelmus Lindhuis.  Sijn in eigener persoonen erscheenen Hermina Stroink weduwe 
van wijlen Gerrit Roelvink g'assisteert met procur. Theodorus Pennink. Voortz Jan 
Lammerink en Salomon ten Cate als mombaren over de kinderen van voorschr. 
Hermina Stroink bij haaren overleden man in echte geteelt, en deeden ingevolge 
vertoonde koopbrief en met consent van ons over d' momberen aan de E.E. Herman 
van Lochem en sijn huisvrouw Anna Hoedemaker, onwerderroepelijke cessie en 
overdragt van den soo genaamden timpgaarden, met alle sijn regt en gerechtigheden, op 
deesen Stadshagen met den eenen einde aan des Ankopers gaarden en den andere einde 
aan de hagen, voortz binnen de heggen bijlangs den hagen en voetpad kennelijk gelegen, 
soo haar verkoperse en kinderen, toebehoord heeft en luijd koopbrief, voor een somma 
van hondert drie en dertig guldn segge f 133,- an gemelte van Lochem en huisvrouwe 
verkogt hebben. Bekennende des weegen mitz deesen van den eersten tot den laasten 
kooppennink incluis voldaan en betaalt te sijn. Over sulx deesen erfkoop 
 
Folio 80  erfkoop tegens een iegelijk te willen staan wagten en waaren, onder verband 



als na regte. Des ten waaren oirkonde hebben wij b.n voorn.t deese met onse stads segel 
en secretaris subscriptie bevestigt gelijk mede door verkoperen en assistent 
onderteekent en met de laastgenoemden segel op haar versoek gesegelt is. 
Anno 1748 den 29 junius. Maantschepenen, Henrik Pennink en Wilhelmus Linthuijs. 
In Eijgenaar Persoonen Erscheenen sijn Juffrou Elisabeth Strik wed.e van wijlen 
Rudolph Lazonder, Geassisteert met de Secretaris Everwijn Stokman, voortz Juffrou 
Anna Gesina Lazonder, Geassisteert met Domin. J.B. Noorbeek rector alhier als 
derselver Oom en bloed Mombaar verklarende ter leen ontfangen te hebben en alsoo 
opregt en deugdelijk schuldigh te weesen aan de E. Henrik Swartcatte Coopman alhier 
een Capitale Somma van agt hondert guldens, segge 800 gl.s belovende deselve 
Jaarlix en alle jaaren te sullen verrenten met vier Guldens van ider honderd waarvan 
het eerste jaar rente zal koomen te vervallen op 
Folio 80 in de marge  Noodgerichte gehouden den 22 april 1758. 
Maants. Stroink en Steenbergh. 
Is gecompareert Dr. commis Peter Boessingh nomine uxoris, erfgenaam van wijlen Hendrik Swartcatten 
verklarende de hier tegenstaande versettinge te ontheffen en loss te laaten in dier voegen dat de heer 
predicant Strik tot Noorthoorn en desselfs huijsvrouw deselve als een vrij en onbeswaart goed mogen 
veralieneren en Transporteren nae hun welgevallen.  
 
Folio 81  op den 29 junij 1749, en soo vervolgens tot de in en aflosse toe, die ter weder 
zijden na een voorgaande denuntiatie van een half jaar voor den verschijnsdagh sal 
mogen en moeten geschieden, Voor welke Capitaal en daarop te verlopene renten 
Comparanten met assistentie als vooren bij deesen realiseren, verbinden en tot een 
Speciaal Hypotheecqh en onderpand stellen haar Eijgen toebehorende huijs, hoff en 
where, gelegen tusschen het huijs van Jurriaan Scholten en den hoff van Abraham 
Paaschen in sijn bekende bepalinge ten eijnd dat de Renteheffer in Cas van 
onverhopelijke misbetalinge sigh ten allen tijden daaran kost en schadeloos sal kunnen 
en moogen verhaalen, alles onder renuntiatie van alle soogenaamde, soo generale als 
speciale exceptien, dese Enigsins Contarierende, en wel in specie de Exceptie van 
ongetelden gelde met verdere belofte desnodigh ten allen tijden betere vestenisse te 
willen doen. Des ten waaren oirconde hebben wij dese met onse stads segul en 
Eijgenhandige subscriptie bekragtigt, gelijk mede door Comparanten geteikent en 
gesegelt is. 
 
Folio 82  Anno 1749 den 11 jan. Maantschepenen,  J.W. Swiers en Wilh. Linthuijs. 
In Eijgenaar Persoonen erscheenen sijn Jan Robers en Willem Wijfkers, Gerigtelijke 
angestelde Mombaaren van Jan Janna Homeule, met approbatie van de Heeren 
Burgermeesteren, en bekenden sij Comparanten ontfangen te hebben van Gerrit 
Nijhoff en deselfs Huijsvrouwe Gesina van Dam Eheluijden, een summa van vijff 
honderd en t' seventigh guldens, segge f 570,-,- tot betalinge van haare gekogte huijs en 
annexe grond, gelegen tusschen de Huijsen van de wed.e Jan Tesink en de wed.e Berent 
ten Pol bekennende alsoo de volle Cooppenningen ter haaren genoegen wel ontfangen 
te hebben. Deeden derhalven sij Transportanten van voorschreven huijs en wehre 



afstand, en bij deesen Transport, Cessie en overdragt vandien ten profijte van geseijde 
ancoperen, deselve daar mede 
 
Folio 83  mede beervende, en hare pupil daar van onterven sonder dat sij Transportan- 
ten qqa. daaran het geringste meer beholden, met belofte desen Coop tegens een ider te 
staan wagten en waaren als regt was, des ten waaren oirconde hebben wij die daar van 
uijtgegevenen originelen brieff met onse Stad Segel en Eijgenhandige Subscriptie 
bekragtigt. Gelijk sulx mede door de Transportanten qqa. getekent en 
gesegelt is. 
 
Folio 84 en 85 blanco 
 
Folio 86  A.o 1749 den 13 feb. Maantschepenen, Henr. Pennink en J.W. Swiers, loco 
Strik.  In eijgener persoon erschenen Anna Stenvorz wed.e van wijlen Joan van Loggem 
in desen g'assis.t met Jan Stenvorz als haaren versogten en toegelatener mombaar zijnde 
sij wed.e swak van lichaeme en met haaren assistent bij goeden kennisse en verstande, 
verclarende niet geerne van hier te willen scheijden, bevorens van haare tijdlijke 
goederen gedisponeert te hebben en waartoe sij verclaarde getreden te zijn uijt vrijen 
wille sonder inductie off anradinge van iemant, bevelende voor aff haare ziele soo ras 
die uijt den lichaeme komt te scheijden in de genadige bescherminge van God Almagtig 
en haar lichaam d' aarde met een eerlijke begraffenisse komende vervolgens ter 
dispositie. Soo is het dat sij Weduwe Testatrix g'assist. als boven legateert, wil geeft ende 
maakt aan haare outste soon And.s van Loggem het huijs door haar bewoont binnen 
dese stad kennelik gelegen met den anliggende hoff, werhe en grond nietz daarvan 
exempt met de doekkisten bij haar in gebruijk, met de doekpersse, gaarden schlagten, 
scheerramens en scheerpijpen, voortz de instrumenten tot de tabax negotie behorende 
met de schalen 
 
Folio 87  schaalen en gewigten noch een nieuw bedde met de kussens en dekens 
daartoe behorende soo voor gemelte mijn soon gemaekt is waarvoor den selven in 
mijnen boedel zal hebben uijt te keeren een sa. van een duijsent Car. gsul. zegge f 1000,- 
waarin sijn erffportie soo wel als mijn andere kinderen mede zal genieten. Zullende 
denzelven daar en boven ook van wegen sijn vaders goed profiteren en erfflik genieten 
zodaane 600 gls. met een ordentelik uijtset als mijn andere kinderen deswegen genoten 
off getrockken hebben. Stellende en nominerende vervolgens tot mijne waare 
erffgenamen in alle mijne verdere na te laten goederen mijne drie kinderen met namen 
Andreas, Tobias en Catharina van Loggem en bij vooraf sterven van de zelve off eene 
van haar der selver kind off kinderen in haar ouders plaatse. Voortz wil en begeere ik 
Testatrix met assistentie als vooren dat bij aldien een off eenige van mijne erffgenamen 
dese mijne makinge en testamentaire dispositie mogten willen betwisten dat de zelve 
met de Legitime portie uijt mijne goederen zal moeten afgaan daarin denselven in dien 
val en verder niet instituerende bij desen. Alle hetgeene voorsch. staat verclaart sij 
Testatrix met assistentie als boven te wesen haare testa 
 



Folio 88   Testament en uijterste wille het geene sij wil en begeert dat kragt hebbe en 
effect sortere hetzij als Testament, codicil, gifte onder de Levendigen off ter saeke des 
doods,soo als nae regte best kan bestaan in oirkonde der waarheijt dese door ons 
burgerm.en neffens de Testatrice en haaren assistent getekent en gesegelt. 
Anna Stenvors weduw Yan van Lochem,  Jan Stenvors. 
H. Pennink,   J.W. Swiers.  Ao 1749 den 13 Martij is het bovenstaande testament op 
versoek van bovengenoemde erffgenamen ten Sterffhuijse ter praesentie van gemelte 
erffgenamen coram Coss. Henr. Pennink loco Stoltencamp en Jurriaan Stroink als 
maandschepenen uijtgelesen & gepronuntieerd in fidem  Everw. Stockman, secret. 
 
Folio 89  Anno 1749 den 2 maart. Maandschep: Nicol. Stoltenkamp en Jurriaan 
Stroink.  Sijn in eijgener persoonen erscheenen Antonij Derksen en Bartina Minkmaat 
eheluijden, beide haar verstant en memorie seer wel magtig gelijk ons klaar gebleken is, 
dog de eerste siek te bedde leggende sijnde de laaste geassisteerd met Wijnant  Nijhof 
dewelke sij haaren lieven Eheman de momberschap opgesegt hebbende wederom tot 
haaren mombaar in deesen hadde verkooren, en daartoe van den Gerichte aan haar 
geadmitteert, en bekenden sij Comparanten overwoogen te hebben de kortheid en 
brosheid des menschelijken Levens de sekerheid des doods en onsekere uure van dien 
en daarom voorgenomen niet van hier te scheiden sonder bevoorens van haar tijdelijke 
goederen te hebben gedisponeert. Waartoe sij verklaarden getreden te sijn uijt vrijen 
wille sonder bedwang opmakinge of misleidinge van imant. Bevelende vooraf haare 
Zielen soo haast die uijt haare Lichamen sullen komen te scheiden in de genadige 
handen van God Almagtig, en haare Lichamen tot een eerlijke begraffenisse. Komende 
dan ter dispositie soo institueerd hij Testator sijn dogters soontjen genaamt Gerrit 
Nijhuis bij Hendrik Nijhuis in Echte geteelt 
 
Folio 89 in de marge  Ao 1749. Den 8 september. Gepronuncieert en uijtgelesen voor desefde 
maanschepenen als boven, ter praesentie van Henr. Nijhuijs als vader en wettige voogd van desselfs 
minderjaarige soontien Gerrit Nijhuijs, en in bijwesen van Jan Derksen qqa.   Nicol. Stoltencamp en 
Jurriaan Stroink. 
 
Folio 90  geteelt, in de legitime portie hem na landregte competerende. Voortz steldt en 
nomineerd hij Testator tot sijn eenige en universele Erfgename sijne lieve huisvrouwe 
hier vooren genoemt in alle sijne na te latene goederen actien en crediten geen daarvan 
uijtgesondert om deselve in vollen eijgendom te besitten en te genieten. Ten tweeden 
steld en nomineerd sij Testatrix met assitentie als vooren haar lieven Eheman voornt. in 
alle haare na te latene goederen actien en crediten geen uijtgesondert om deselve in 
vollen eijgendom te besitten en te genieten. Ten laasten willen en begeren sij Testatoren 
te samen en een ijder in het bijsonder dat na doode van de langstlevende de goederen 
die als dan nog overig sijn, de wedersijtse vrienden na Landregt daartoe beregtigt sijnde 
sullen egaal geërft en verdeelt worden. Alle hetgeene voorschreven staat verklaarden sij 
Testatoren te samen en een ijder in het bijsonder te weesen haar Testament en uijterste 
wille begerende dat het selve kragt sal hebben en effect sorteren het sij als testament 



codicille gifte onder de Levendigen of ter saake des doods, soo als het selve na regte 
best sal kunnen bestaan, ofschoon alle solemniteiten 
 
Folio 91  solemniteiten daartoe gerequireerd niet mogten weesen agtervolgt. In 
waarheids kennisse hebben wij Burgemeester[ voont. deese eijgenhandig geteikent en 
gesegelt gelijk mede op verzoek van den Testator vermitz desselfs swakheid door de 
secretaris Stockman als ook door de Testatrix en haar assistent voornt. geschied is. 
Nicol. Stoltenkamp,   Everw. Stockman qqa.   Jurriaan Stroink,   Bertina Menckmaet,    
Wijnandus Nijhof. 
Ao 1749 den 28 maart.  Maantschepenen: Nicol. Stoltencamp en Henr. Pennink loco 
Jurriaan Stroink.  In eijgenaar Persoon erschenen Hendrikien Wolfs huijsvrouwe van 
Jan Reijnders zijnde swak van Lichaam te bedde leggende doch bij seer goeden kennisse 
en verstande soo als ons klaar gebleken is, welke voorgenomen hebbend niet geerne van 
hier te scheijden bevorens van haere tijdlijke goederen hadde gedisponeert en waartoe 
sij verclaart getreden te zijn uijt vrijen 
 
Folio 92  vrijen wille, sonder anradinge off persuatie van iemant, ende overzulx haar 
lieven eheman voorn.t de mombaarschap opgesegt hebbende en wederom tot haaren 
assistent en mombaar in desen verkoren die E. Laurens Bekker, soo is 't dat sij 
Henrikien Wolfs vooraff beveelt haare ziele in de genadige bescherminge van God 
Almagtig en haar lichame nae haren dood an dáarde met een eerlijke begravinge, 
komende voortz ter dispositie, soo is het dat sij Testatrix voorn. g'assist. als vooren stelt 
en nomineert tot haaren waaren en universelen erffgenaam in alle haere nae te Latene 
goederen, geene daarvan exempt haaren lieven eheman Jan Reijnders om alle deselve 
nae haaren dood in vollen eijgendom en erffe. te besitten en t' anveerden. Alle hetwelke 
voorschreven staat verklaarde sij Hendrikien Wolfs g'assisteert als vooren te wesen haar 
testament en uijtersten wille die sij wil en begeert dat na haar dood kragt hebbe en effect 
sortere soo en als nae regte best zal konnen bestaan. In kennisse der waarheijt hebben 
wij, burgemr.en voorn.t dese 
 
Folio 93  dese eijgenhandig getekent en gesegelt, gelijk meede door haar Testatrix 
eijgenhandig getekent en door desselfs mombaar voorn.t voor haar zamen mede 
getekent en gesegelt is. 
Nicol. Stoltenkamp,      Hendricke Wolfs,    H. Pennink,     Laurens Bekker.  
Ao 1749 den 3 april. Maantschepenen: Wilh. Linthuijs en Jurriaan Stroink R.F. 
In eijgenaar personen erschenen Catharina Jorrizen Weduwe van wijlen Peter Tegelaar 
in desen g'assist. met Arent Kosters als haaren versogten mombaar zijnde sij Cath. 
Jorrizen swak van lichaam op een stoel sittende edoch bij goeden kennisse en verstande 
welke Comparante verclaarde niet geerne van hier te willen scheijden bevorens van  
haare tijdlijke goederen naarder hadde gedisponeert en waartoe zij verclaarde  getreden 
te zijn uijt vrijen wille sonder persuasie off anradinge van iemant, bevelende voor aff 
haare Ziele, soo haast die 
Folio 93 in de marge  Anno 1749 den 11 Novembr. Coss.: Pennink en Linthuijs. 



is het teegenstaande Testament op versoek van de praesente Erfgenamen namentlijk de 
vrou wd.e van Assen Henr. en Jan Wissink Derk en Gerrit Bekker gerigtelijk uijtgelesen 
en van sijden van de vrou wd.e van Asten daarvan copie versogt. 
 
Folio 94  die uijt haar Lichaam zal komen te scheijden in de genadige bescherminge van 
God Almagtig en haar Lichaam aan de aarde met een eerlijke begravinge. Komende 
verder ter dispositie soo is het dat sij Testatrix voor.t met assistentie als vooren 
persisteert ende verblijft bij zodane testamentaire dispositie als sij voormaals met haaren 
wijlen eheman voor d' Heer Rigter Cost alhier gedaan en gemaakt heeft egter met die 
uijtsonderinge en veranderinge, dat sij bij desen expresselik wil begeert ende verclaart 
dat zodanig gedeelte off erffportie als Gerrit Bekker zijnde een soon van haar suster 
Hendrina Jorrisen, uijt haaren goederen en nalatenschap ingevolge het geseijde 
testament nae haaren dode zouw konnen erven met fidei commis in soo verre beswaart 
zal zijn dat denselven geduerende sijn Leven daarvan alleen de revenues off het 
gebruijk zal hebben, sonder die goederen an te tasten off te verminderen nemaar dat 
deselve sijne erffportie hem van mij ankomende in 't geheel zal sucederen erven en 
versterven op desselfs kindt off kinderen, en dat ook de nae 
 
Folio 95  Nagelaten kinderen van mijn overleden Neeff Lubbertus Wissink die bij mijn 
overlijden in Leven zullen zijn van mijne nalatenschap meede zullen erven en 
representeren haar Vaders plaetze indien stam ende niet in de hooffden zullende het 
zelve ook bij vooraff sterven van het ene derselver kind off kinderen vervallen en 
versterven op het andere tot de langstlevende toe.  Alle hetgeene voorschr. staat 
verclaart sij Testatrix met assitentie als vooren te weesen haare volle suijvere wille en 
begeerte die nae haaren dood kragt zal hebben en genieten zoo en als het nae regte best 
zal kunnen bestaan. In waarheijtz kennisse hebben wij Burgerm.en voorn.t dese 
beneffens de Testatrice en haar assistent getekent en gesegelt. 
Cattrina IJorissen,       W. Linthuis,      Arent Coster,       J. Stroink R.F. 
 
Folio 96  Anno 1749 den 30 april. Maantschepenen: N. StoltenCamp loco Stroink 
junior en Wilhelmus Linthuijs. Sijnde in Eijgenaar Persoonen erscheenen Jurriaan 
Scholten en desselfs huijsvrouw Johanna Rijken tutore marito en bekenden sij 
Comparanten opregt en deugdich schuldigh te sijn an Herman van Lochem en desselfs 
huijsvrou Anna Hoedemaker weegens verstrekte en geleverde penningen een Capitale 
summa van drie honderd Car. Guldens segge f 330 gl., tot 20 st. het stuk, belovende 
deselve jaarlix en alle jaaren te sullen verrenten met vier gl. van ieder honderd, waarvan 
het eerste Jaar Interesse sal koomen te vervallen op primo meij 1750 en soo vervolgens 
tot de in en aflosse toe, die ten weder sijden na voorgaande denuntiatie van een halff 
jaar voor den verschijnsdagh sal mogen en moeten geschieden, voor welke dan geseijde 
Capitaal en daarop te verlopene renten sij Comparanten bij deesen realiseren en 
verbinden 
Folio 96 in de marge  Herman van Loghem en desselfs huijsvrouwe bekennen en verklaaren 
tegenstaande capitaal ad 300 gl. cum Interesse door die E. Isack Naber voor en uijt de naam van de 
wed.e Jurriaan Scholten en Jan Josink nomine uxoris an haar was wederom gegeven en te danke 



voldaan waarvan sij Comparanten met desen quiteren en het tegenstaande Capitaal en verband over 
zulx te niete doen en roijeren.  
 
Folio 96 vo  en tot een speciaal hijpotheecq en onderpand stellen haar Eijgen 
toebehorende huijs schoppe en where soo en als deselve binnen dese Stad tusschen de 
huijsen van de wed.e wijlen Rudolph Laarsonder, en Laurens Greve kennelijk geleegen 
is als mede een haagen gaarden gelegen buijten de Eschpoorte an den Steen wegh naast 
den gaarden van Benjamin Blijdensteijn beneffens een Lossen gaarden gelegen tegen 
over de soo genaamde Woltersgaardens, tusschen de gaardens van Herman Cromhoff, 
en Jan Holsch, ten Eijnde de Renthefferen in cas van onverhopelijke misbetalinge sigh 
ten allen tijden daaran kost en schadeloos sullen kunnen en moogen verhaalen soo voor 
Capitaal, als daarop te verlopene renten alles onder renuntiatie van alle soo generale als 
speciale exceptien desen enigsins Contrarierende, en wel in specie de exceptie van 
ongetelden gelde, met verdere belofte des nodigh ten allen tijden betere Vestenisse te 
willen doen. Des ten waaren oirconde hebben wij burgerm.ren voorn.t, dese 
eijgenhandigh getekent en met het Stads Segel bekragtigt, gelijk mede door Comparant 
voor hem, en sijn vrouwe als schrijvens onervaren en geen singnet gebruikende getekent 
en gesegelt is. 
 
Folio 97  Anno 1749 den 1 maij. Maantschepenen: Henr. Pennink en W. Linthuijs loco 
Strik. In Eijgenaar persoon erschenen Aleijd Thij Hermsen huijsvrouwe van Arent 
Luijkzen ziek te bedde leggende en door een ongelukkig toeval van brand blind zijnde 
edogh als nu bij goeden kennisse en verstande zoo als volkomen blijkt, ende zijnde zij 
Aleid Thij Hermsen in desen g'assist. met pr. Theod. Pennink ende heeft overzulx 
overwogen de sekerheijt des doods en onsekere uure vandien, waarna niet geerne van 
hier wilde scheijden bevorens van haare geringe vermogen en goederen hadde 
gedisponeert, verclarende daer toe getreden te zijn uijt vrijen wille, zonder persusasie off 
anradinge van iemant, bevelende vooraf haare Ziele zoo haast die uijt den Lichaame zal 
scheijden in de genadige bescherminge van God Almagtig en haar Lichaam aen d' aarde 
met een eerlijke begravinge komende voortz ten dispositie soo is 't dat sij Testatrix 
Aleijd Thij Hermsen g'assisteert als vooren stelt en nomineert tot haare waere en 
universelen erff 
 
Folio 97 vo  Erffgenaem in alle haere nae te laten goederen actien en Crediten, 
huijsraed, linnen en wullen klederen haaren lieven en waarden man Arent Lucassen ten 
eijnde an alle die zelve geene daarvan exempt erffelik te beholden en nae haeren dood te 
blijven besitten als suijvere eijgene goederen, houdende aen sijn vrije magt en keur om 
daarvan een rok off Schorte off eenig wijnig linnen aan haar lamme suster Enne Thij 
Hermsen tot een gedagtenisse meede te geeven. Alle hetgeene voorschr. staet, heeft sij 
Testatrix voorn.t met assitentie als vooren bekend en verclaart te wesen haer testament 
en uijterste wille het geene sij begeert en wil dat nae haaren dood zal kragt hebben en 
effect genieten het zij als testament, Codicil gifte onder de levendigen off ter saake des 
doods, zoo en als nae regte best kan bestaan. In waerheitz kennisse dese door ons 



Burgermeesteren getekent en gesegelt, gelijk op versoek van Testatrice, als 
tegenwoordig niet 
 
Folio 98  Niet konnende zien noch schrijven door haer assistent voorn.t getekent en 
gesegelt is.     Henr. Pennink,     W. Linthuis,     Theod.r Pennink. 
Anno 1749 den 1 maij. Maantschepenen: Henr. Pennink en W. Linthuis loco Strik. 
In Eijgenaar Persoonen erscheenen sijn, Jan Eulderik en Elsken Faniker tutore marito 
en bekenden sij Comparanten ontfangen te hebben van Jan Lansink en Grete Heuper, 
idqs. tutore marito, 
 
Folio 98 vo  een summa van drie honderd en seventigh Gulden segge f 370 gl. 
strekkende tot betalinge van haar verkogte huijs en annexe wheere mitzgaders den Gank 
tot de putte soo en als het zelve van Br. Pennink en nu overleden Dogter voormaals is 
angekogt, an Jan Lansink en sijn huijsvrouw voorn.t gelegen binnen dese Stad bij de 
soogenaamde Gasthuisjes bijlangs de Pastoijenhoff en van vooren langs de Stads Strate, 
bekennende alsoo de volle Cooppenningen ten haaren genoegen ontfangen, en alsoo 
voldaan te sijn. Deeden derhalven van voorschreven huijs en where etc. afstand en bij 
desen Cessie Transport en overdragt van dien, ten profijte van geseijde Ancoperen, 
deselve daar meede beervende, en de haare off de haarigen daarvan onterven, sonder 
dat sij Transportanten daaran het geringste 
 
Folio 99  geringste meer beholden, met belofte desen koop te staan wagten en 
waaren als regt was. Des ten waren oirconde hebben wij dese met onse Stads Segel en 
eijgenhandige subscriptie bekragtigt, gelijk sulx mede door procr. Theod. Pennink uijt 
versoek van beijde Comparanten als schrijvens onervaaren en geen singnet gebuijkende 
geschied is. 
Anno 1749 den 1 meij. Maantschepenen: H. Pennink en  W. Linthuijs loco Strik. 
In eijgenaar Persoonen erscheenen sijn Jan Lansink en desselfs Huisvrouw Grete 
Heuper tuore marito en bekenden sij Comparanten opregt en deugdigh schuldigh te zijn 
an Herman van Lochem en desselfs huijsvrouw Anna 
Folio 99 in de marge  Noodgerigte gehouden den 3 meij 1784.  
Coram maandsch: J.B. Lasonder loco Hend. Swiers en Hendrik Weddelink. 
Op vertoonde quitancie van P. van Loghem word deeze versettinge geroijeert geannulleert en gecasseert. 
In fidem  H. Pennink T.F. secretaris. 
 
Folio 99 vo  Anna Hoedemaker weegen verstrekte en geleverde Penningen een capitale 
summa van een honderd en vijftigh guldens segge f 150 gl., tot 20 st. het stuk belovende 
deselve jaarlix en alle jaaren te sullen en willen verrenten met vier derselver guldens van 
t' honderd. Waar van het eerste Jaar rente sal koomen te vervallen op primo meij 1750 
en soo vervolgens tot de effectuele aflosse toe die an wederzijden na voorgaande 
denuntiatie van een halff jaar voor den verschijnsdagh sal moogen en moeten 
geschieden, voor welke dan geseijde Capitaal en daarop te verlopene renten, sij 
Comparanten bij deesen realiseren en verbinden, en tot een speciaal hijpotheek en 
onderpand stellen haar eijgen toebehorende huijs met de anliggende where en regt tot 



de putte gelegen bij de soogenaamde Gasthuisen bijlangs den Pastorijenhoff, en 
 
Folio 100  En van vooren langs de Stads Strate, angekogt van Jan Eulderik en Elske 
Faniker, ten eijnde de renthehefferen in cas van onverhopelijke misbetalinge sigh ten 
allen tijden daaran cost en schadeloos sullen kunnen en moogen verhaalen soo voor 
Capitaal als daarop te verlopene renten alles onder renuntiatie van alle soo generale als 
speciale exceptien desen enigsintz contrarierende en wel in specie de exceptie van 
ongetelden gelde met verdere belofte des nodigh ten allen tijden betere vestenisse te 
willen doen, des ten waaren oirconde hebben wij, burgerm.ren voornoemt dese 
eijgenhandigh getekent en met het Stads Segel bekragtigt gelijk sulx mede door procr. 
Theod. Pennink ten versoeke van de beijde Comparanten, als schrijvens onervaren en 
geen singnet gebruikende, getekent en gesegelt is. 
                                                                        
Folio 100 vo  Anno 1749 den 14 augus. Maantschepenen: Abr. Strik en Henr. Pennink. 
In Eijgenaar Persoon erscheenen is Catharina Jurissen wed.e van wijlen Peter Tegelaar 
in deesen geassisteert met proc.r Theod. Pennink welke Comparante bekende en 
verklaarde ingevolge daarvan gemaakte Coopbrieff op den 27 febr. jongstleden an die 
E.E. Jan Heuper en Stijntjen Bekker Echtelieden verkoft te hebben haar 
Eijgendoemelijke schoppe met  die daar agter liggende grond tot an de hegge voor een 
summa van vier honderd Caroli guldens van 20 st.s het stukke over alles vrij geld breder 
bij die Coopbrieff te zien. En vermitz de voorschrevene aencoperen de volle 
Coopppenningen vandien hebben voldaan en betaalt soo doed zij 
 
Folio 101  Zij Catharina Jurrizen wed.e Tegelaar geassisteert als vooren bij desen van 
geseijde schoppe met die daar agter liggende grond onwederroepelijke cessie en 
overdragt ten profijte van gemelte aencoperen deselve daarmede finalijk beervende, 
en haar en de harigen daarvan volkomen ontervende. Belovende sij Comparante desen 
Erfkoop tegen een ider een te staan wagten en waaren en voor alle op en Aansprake te 
caveren onder verband als na regte daartoe staande en expresse renuntiatie van alle 
teegen strijdende Exceptien speciaal die van ongetelden gelde, des ten waaren oirconde 
dese door de vercopersche en haar assistent neffens ons Burgermeesteren eijgenhandigh 
getekent en met het Stads Segel bekragtigt. 
 
Folio 101 vo  Anno 1749 den 13 octobr. Maantschepenen: Wilh. Linthuijs en Jurriaan 
Stroink junior. In Eijgenaar Persoonen erschenen sijn, Johan Herman Golmbekke en 
Geertruij Ten Velthuijs, Eheluiden en bekenden sij Comparanten opregt en deugdigh 
schuldigh te sijn an Lammert te Morsch in Ursseloo, wegens verstrekte en geleverde 
Penningen een Capitale summa van een honderd en vijftigh Car.lij guldens segge f 150 
gl. tot 20 st. het stuk belovende deselve jaarlix, en alle jaaren tegens 3 ¼ p. centa te 
sullen verrenten waarvan het eerste Jaar Interesse sal komen te vervallen op den 13 
oktobr. 1750 en soo vervolgens tot die in en aflosse toe die ten wedersijden na 
voorgaande denuntiatie van een halff jaar voor den verschijnsdagh sal moogen en 
moeten geschieden, voor welke dan geseijde Capitaal en daarop te verlopene renten sij 
omparanten bij deesen realiseren en verbinden  



 
Folio 102  verbinden, en tot een speciaal hijpotheek en onderpand stellen haar Eijgen 
toegeborende halve huijs, en where soo en als het selve binnen dese Stad tusschen de 
huijsen van Jan Wijffkers en Berent Leurink kennelijk is gelegen, ten Eijnde Rentheffer 
in cas van onverhopelijke misbetalinge sigh daaran cost en schadeloos sal kunnen en 
moogen verhaalen, soo voor Capitaal als daarop te verlopene renten, alles onder 
renuntiatie van alle soo generale, als speciale Exceptien desen enigsintz contrarierende, 
en wel in specie de Exceptie van ongetelden gelde met verdere belofte desnodigh ten 
allen tijden betere verstenisse te willen doen. Des ten waaren Oirconde hebben wij 
Bu.ren die daervan uijtgegevenen originelen brieff eijgenhandigh getekent en met het 
Stads Segel bekragtigt gelijk mede door den comparant voor hem en sijn huijsvrou 
geschied is. 
Folio 102 in de marge   Noodgerigte gehouden den 31 october 1790. 
Maandsch: J.B. Lasonder loco E. ter Kuile en H.J. van Heek. 
Comp.den J. Wenshuis als in huwelijk hebbende Hermina Berenbrook en J. Monnebekke in huwelijk 
hebbende Fenneken Berenbrook lasthebbende van haare schoonmoeder Jenneken Lippinkhof wed.e 
Gerrit Berenbrook verklarende van tegenstaande Capitaal en renten van dien door J. Golmbeke en 
huisvrouw Engele Suthof volkomen voldaan te zijn deeden derhalven deeze verzettinge roijeren 
annulleren en casseren. Ter ordonn.  H. Pennink T.L. secretaris. 
 
Folio 102 vo  Anno 1749 den 19 octobris. Maantschepenen: Wilh. Linthuijs en  Jurriaan 
Stroink junior.  In eijgenaar Persoon erscheenen is Willem Stroink, in qualiteijt als 
volmagtiger van Johannes Valk en Anna Christina te Rutbekke tutore marito en 
bekende van Gerrit Ten Bouhuijs en Aleijda Wolterink Eheluijden, ontfangen te hebben 
een Summa van 585 Guldens en 10 St. strekkende tot betalinge van comparants 
p.paalen verkogte huijs en annexe Where gelegen binnen dese Stad, tusschen de huijsen 
van Berent te Weemhoff en Hermen Tegeler, bekennende hij Comparant qqa. alsoo de 
volle Cooppenningen van voornoemde parceel ontfangen te hebben. Dede derhalven 
van voorschreven huijs en where etc. afstand en bij deesen Transport, Cessie en 
overdragt vandien, ten profijte van geseijde  
 
Folio 103  geseijde ancoperen deselve daarmede beervende en de hare en de harigen 
daarvan onterven sonder dat sijns Comparantz principalen daar an het geringste meer 
beholden met belofte deesen koop te staen wagten en waaren als regt was. Des ten 
waaren oirconde hebben wij Burgermeesteren voornoemt die daarvan uijtgegevenen 
originelen brieff door den Comparant qqa. laten tekenen en segelen, en met onse 
Eijgenhandige subscriptie en Stads Segel bekragtigt. 
Anno 1749 den 16 Decembris. Maantschepenen: Nicolaas Stoltencamp en Henrick 
Pennink loco Stroink.  In eijgenaar Persoonen erscheenen sijn Gerrit Bekker J.s. en 
Margareta Schutte Echte Lieden de laaste met haaren Eheman in deesen geassisteert 
welke Comparanten bekennen en verklaaren dat sij met Consent der 
Folio 103 in de marge  Noodgerigt gehouden den 20 april 1782. Coram maantsch: { E. ter 
Kuile en J.B. Lasonder. 



Compareerden Willem Rekers de rato caverende voor sijn absente huisvrouw Hendrina 
Bekker en Gerrit Schuerink de rato meede Caverende voor sijn absente huisvrouw 
Janna Bekker verklarende deeze tegenstaande verzettinge te roijeren te annulleren en te 
Casseren om redenen dat voor het hier in vermelte Capitaal nieuwe handschrift door 
 
Folio 103 vo  Der Burgermeesteren als over Mombaaren van die E.E. Gerrit  
Bekker L.s. en Jan Derksen, als Mombaaren van de Comparanten minder Jarige 
kinderen gedeeltelijk hebben ontfangen, en nogh verder staan te ontfangen sodane 
sesde portie van de Erffenisse harer kinderen als die selve van haar oude moije, wijlen 
de weduwe Tegelaar is gemaakt en zulx tot ankoop van enige grond uijt den geseijden 
boedel voor de Eschpoorte gelegen en verdere Kooppenningen van een daarop te 
setten en an te bouwen Nieuwe huijs en woninge, waarvoor Sij Comparanten an 
geseijde Mombaaren ten profijte der zelver pupillen off off kinderen van Comparanten, 
bij desen gerigtelijk verbinden en ten onderpande stellen de gemelte angekogte nieuwe 
Grond voor de Esch poorte tussen de Grond van Aemschot ter eene, en Jan Heupers 
ter anderen zijde gelegen voortz het reetz angekogte en daarop te timmeren 
Folio 103 vo in de marge  door Jan van d' Weemsel als aankoper van het hierin vermelte halve 
huijs met de annexe where en grond onder genoegzame Borgtogte op heeden afgegeven hebben ontfangen.    
In fidem: H. Pennink T.F.  secretaris. 
 
Folio 104  Timmeren nieuwe huijs hetgeene voor geseijde Capitaal blijven vrij 
verbonden sal sijn en blijven en an der Comparanten Kinderen in plaatse van de 
geseijde Erffenisse ter voldoeninge verstrekken. Aldus sonder argh off List gedaan en 
gerigtelijk geschied onder renuntiatie van alle teegen strijdende Exceptien, Soo van 
ongetelden gelde als alle anderen, en is dese door de secretaris Pennink ter ordonnantie 
van ons b.ren eijgenhandigh getekent en met onse Stads Zegul bevestigt gelijk mede 
door Pandgever voor hem, en sijn vrouw als schrijvens onervaaren getekent en gesegelt 
is. 
Anno 1750 den 18 Maart. Maantschepenen: Henr. Pennink loco Stroink en Jan 
Steenbergh.  In Eijgenaar Persoonen erscheenen sijn Gerrit Stenvors en Aaleide ten 
Broeke tutore marito en bekenden sij Comparanten opregt en deugdigh schuldigh te 
sijn an die E. proc. en Br. Jurriaan 
Folio 104 in de marge  Nood Ger. gehouden den 6 maij 1763. Cor. coss.: Henr. Swiers en J.B. 
Lazonder. Is in Eigenaar persoon gecomt. en erscheenen Br. Jan Stroink voor hem selfs en in qualiteit 
als vaader en voogd van desselfs minderjaarige kinderen verklaarde deez tegenstaande capitale summa 
met den interesse van dien ten volle wederom ontfangen te hebben. Deede derhalven daarvan quiteren en 
deese versettinge roijeren ende annulleren mits deesen. 
 
Folio 104 vo  Jurriaan Stroink en derselver Erven wegens verstrekte en geleverde 
penningen een Capitale Summa van twee honderd guldens, tot twintigh st. het stukke 
belovende deselve jaarlijx en alle jaaren te sullen en willen verrenten met vier derselver 
guldens jaarlijx van t' honderd waar van het eerste jaar rente sal koomen te vervallen op 
den 18 maart 1751 en soo vervolgens tot de effectuele aflosse toe die aan wederzijden 
na voorgaande denuntiatie van een halff jaar voor den verschijnsdagh zal mogen en 



moeten geschieden, voor welke dan geseijde Capitaal en daar op te verlopene renten sij 
Comparanten bij deesen realiseren en verbinden en tot een speciaal hijpotheek en onder 
pandt stellen haar Eijgen toebehorende huijs en anliggende Where gelegen binnen dese 
Stad tussen de huijsen van Henrik van Lochem en Willem ter Welle 
 
Folio 105  Welle beneffens een lossen Gaarden tussen de Gaardens van Jan Freriksen 
Bekker en de weduwe van wijlen Abr. ter Welle ten eijnde hij Rentheffer ofte waahre 
holderen deses briefs in cas van onverhopelijke misbetalinge sigh ten allen tijden daar an 
kost en schadeloos sullen kunnen en moogen verhaalen soo voor Capitaal als daar op te 
verlopene renten, alles onder renuntiatie van alle soo generale als speciale exeptien 
desen enigsins Contrarierende en wel in specie de Exceptie van ongetelden gelde, met 
verdere belofte des nodigh ten allen tijden betere vestenisse te willen doen. Des ten 
waaren oirconde hebben wij Burgermeesteren voornoemt die daar van uijtgegevenen 
originelen brieff  eijgenhandigh getekent en met het Stads  zegul bekragtigt gelijk sulx 
mede ten versoeke van de eerste Comparant als schrijvens onervaaren en geen singnet 
gebruikende door de secretaris Theod. Pennink en Comparantz huijsvrouwe getekent 
en gesegelt is.  
 
105 vo  Anno 1750 den 19 maart. Maantschepenen: Jurriaan Stroink en Laurens Bekker, 
loco Steenbergh.  In eijgenaar Persoon erschenen is Gerrit Rabbe Caverende mede voor 
sijn minder jarige kinderen en bekende hij Comparant opregt en deugdigh schuldigh te 
sijn an die E. Engbert Geerlichs Smits op den Braam, wegens verstrekte penningen een 
Capitale summa van drie honderd en vijftigh gld. tot 20 st. het stuk belovende deselve 
Summa jaarlix en alle jaaren te sullen en willen verrenten met Elf diergelijke guldens 
waar van het eerste jaar Intresse sal koomen te vervallen op primo meij 
Folio 105 vo in de marge  Noodgerigte gehouden den 18 october 1770. 
Maandschepenen: H. Hoedemaker en J.B. Lasonder, loco Gerridtzen.  Is gecompt. Maria Hibben 
wed.e wijlen Hendr. Geerligs Smits van den Braam onder Haxbergen in deezen geassist. met haren 
oudtsten zoon Jannes Geerligh Smits voor haar selven en in qualiteit als moeder en wettige voogdesse van 
haare onmondige Dogter Aaltjen Geerligs Smits voorts haren zoon Jannes Geerligh Smits en haaren 
anderen soon Jan Hend. Geerligh Smits als houderen dezen briefs verklarende en bekennende Sij 
Comparanten deese binnenstaande versettinge te Cederen en te transporteren aan de E.E. Bernardus 
Stroink en desselfs huijsvrouw Aleida Klopper sonder daaraan eenig regt te behouden. Des ten waaren 
oirconde hebben wij burgerm.ren voornt. deeze met ons Stads Segel etc. Zie breeder het Transport deezes 
op de origineele versettinge in dorso geteikent. 
 
Folio 106  meij 1751 en soo vervolgens tot de effectuele aflosse toe die an 
Wederzijden na voorgaande denuntiatie een halff jaar voor den verschijnsdagh sal 
mogen en moeten geschieden, voor welke dan geseijde capitaal en daarop te 
verlopene renten, hij Comparant bij deesen realiseert en verbint, en tot een speciaal 
hijpotheek en onderpant stelt sijn Eijgen toebehorende huijs en anliggende Where 
gelegen binnen dese Stad in de soo genaamde Hofstrate tussen de huijsen van 



Erven Gijsbertus Hoedemaker en Abr. Paaschen beneffens een stukjen Bouland 
gelegen in het korte Land edogh gedeeltelijk buijten Stads Wigbolt waar in de Heer 
Richter Cramer om redenen sonder Consequentie hetselve heeft toegestaan, ten 
eijnde hij Rentheffer off whare holderen deses briefs in cas van onverhopelijke 
misbetaelinge sigh ten allen tijden 
 
Folio 106 vo  tijden daar an kost en schadeloos sullen kunnen en moogen verhalen 
soo voor Capitaal als daarop te verlopenen renten. Alles onder renuntiatie van alle soo 
generale als speciale exceptien desen enigsintz Contratierende en wel in specie de 
exceptie van ongetelden gelde met verdere belofte des nodigh ten allen tijden betere 
vestenisse te willen doen des ten waaren oirconde hebben wij b.ren voornoemt die 
daarvan uijtgegevenen originelen brieff Eijgenhandigh getekent en met het Stads Zegul 
bekragtigt gelijk sulx mede ten versoeke van den Comparant als schrijvens onervaren en 
geen singnet gebruikende door  de secretaris Pennink getekent en gesegelt is. 
 
Folio 107  Nood gerigte gehouden den 21 maart 1750. Coss.: J. Stroink en Laurens 
Bekker.   Sijn voor ons in Eijgenaar Persoonen erscheenen de E.E. Jan Paaschen en 
desselfs huijsvrouwe Joanna Soomer sijnde de laaste siek te bedde sittende dogh beijde 
bij goeden verstande en kennisse, en verklarende sij Comparanten te saamen en een 
ijder in het bijsonder overwoogen te hebben de kortheijd en brosheijd des 
menschelijken Levens de sekerheijd des doods en onsekere uijre van dien derhalven 
voorgenomen te hebben niet van hier te scheijden sonder alvoorens over haar tijdelijke 
Goederen te disponeren. Weshalven sij Testatrice mitz deesen haaren Lieven Eheman 
de mombaarschap opgesegt en weder tot haaren Mombaar gekooren dewelke haar van 
Gerigtz weegen 
 
Folio 107 vo  weegen wert toegelaten, die EE. Henrik Pennink burgermeester 
deser Stad en waar toe sij dan verklaaren getreden te sijn uijt vrijen wille sonder 
opmakinge off misleijdinge van ijmandt bevelende voor aff hij Testator en sij Testatrice 
haare Sielen in de genadige handen van God Almagtigh, willende dat haar ontzielde 
Lichamen van de eerst stervende, door de langst Levende van haar beijden eerlijk en 
behoorlijk ter aarden besteedt, en alsoo begraaven werde. Dien volgens revoieren, 
annulleren en Casseren Testator, en testatrice zamen, en ijder in het bijsonder, alle haare 
vorige makingen, dispositien Houwelijkx Contracten off uijterste wille hoe die ook 
genaamt mogten worden,houdende deselve bij deesen vernietigt en 
 
Folio 108  en voor nul en van Geender waarden komende ter dispositie. Soo stelt hij 
Testator in val voor sijne Lieve huijsvrouwe komt te overlijden tot sijn Enigste 
Erfgename sijne Lieve Huijsvrouwe Johanna Soomer hiervooren genoemt in alle sijne 
hebbende off nogh verkrijgene Goederen geene uijtgesonderd hoe die ook sijn, en 
indiferent waar die ook mogten gelegen sijn, en onder de naam van Goederen kunnen 
begrepen worden, om deselve te keeren en te wenden na haar lust en wel gevallen 
sonder daarvan ietz uijt te keeren. Vervolglijk institueert en steld sij Testatrice, 
Geassisteert als vooren bij haar overlijden tot haaren enigsten Erfgenaam haaren Lieven 



Eheman booven genoemt, in alle haare na te latene Goederen, meubilia ofte inmeubilia, 
huijsraat, obbligatien, Silver, Goud, Gemunt off on 
 
Folio 108 vo  ongemunt, klederen nietz uijtgesonderd, wat name dieselve ook mogten 
hebben en onder Goederen genaamt kunnen worden ten eijnde om die te keeren off te 
wenden na sijn welgevallen sonder an imandt ietz uijt te keeren. Zullende deLlangst 
Levende na doode van de eerst stervende uijtdeijlen an den armen an wien het de 
Langst Levende goeddunkt soo veel als hij off sij sal goedvinden en vorders niet. 
Alle hetgeene voorschreven staat hebben Testator en Testatrice verklaart te sijn haar 
Testament en uijterste wille, willende en begerende sij Comparanten dat het selve kragt 
sal hebben en effect sorteren sal he zij Testament Codicille gifte ter saake des Doods 
 
Folio 109  Doods ofte onder de Levendigen ofte soo en als het best sal kunnen bestaan 
schoon alle Solemniteiten na regte vereijscht hier inne niet agtervolgt waaren. In 
Oirconde der Waarheijd hebben wij Burgermeesteren voornoemt, neffens Testator dese 
getekent en gesegelt, gelijk op Testatricen Versoek door haaren assistent Br. Pennink 
mede gedaan is. 
Jorrijen Stroink,  1750   Laurens Bekker,   Jan Paaschen,  Henr. Pennink qqa.  
 
Folio 109 vo  Nood Gerigte Gehouden ten huijse van de wed.e  Henr. Seggelink den 5 
april 1750. Maantschepenen: Wilh. Linthuijs en Laurens Bekker. 
In Eijgenaar Persoon erscheenen Jan Roeleff Menkmaat zijnde swak van lichaam 
sittende op eenen stoel, Edogh bij goeden verstande, soo als ons klaar gebleeken is, 
verklarende hij Comparant,  overwoogen te hebben de kortheijd en brosheijd des 
menschelijken Levens de sekerheijd des doods en onsekere uijre vandien en daarom 
niet gaarne van hier te scheijden eer en bevoorens van sijn tijdelijke Goederen te 
hebben gedisponeert, Waartoe hij Testator verklaart getreden te sijn uijt suiveren vrijen 
wille sonde bedwangh opmakinge off misleijdinge van imand bevelende 
vooraff sijne Ziele soo haast die 
 
Folio 110  die uijt sijn Lichaam sal komen te scheijden in de genadige handen van God 
Almagtigh, en sijn Lichaam an de aarde tot een eerlijke begravinge komende vervolgens 
ter Dispositie. Eerstelijk soo legateert en maakt hij Testator voornoemt, an sijn meuje 
Grietjen Menkmaat wed.e Hendrik Seggelink  Sijn Eijgen toebehorende huijs staande 
binnen dese stad in de soogenaamde Haverstrate tussen de huijsen  van J.F. Bekker en 
Henrik Wijfkers, soo en als hetselve in sijn bekende bepalinge gelegen is mitz daarvoor 
in den gemenen boedel sal vooruijt keeren een Summa van drie honderd en vijftigh gld., 
waarin sij wed.e voornoemt, haar Erfportie soo wel als de andere Erfgenam sal  trekken 
en profiteren. Ten Tweeden Legateert en maakt hij 
 
Folio 110 vo  hij Testator uijt oude vrindschap an Abraham Paaschen Daniels Soon uijt 
sijne na te latene  Goederen, sijn weeve touw staande tegenswoordigh bij Henr. 
Oostervelt, en een summa van vijff en twintigh Car.li Guldens. Vervolgens Institueert 
en stelt hij  Testator tot sijn waare en universele Erfgenamen Gerrit Schuirink en bij 



voor afsterven desselfs huijsvrouwe Anna ter Welle off derselver Erfgenamen, en 
Greetjen Menkmaat wed.e Henr. Zeggelink off, bij overlijden van haar, derselver 
kinderen, om alle mijne verdere na te Latene Goederen ider voor de halfscheijd Egaal te 
verdeelen. Alle hetwelke voorschreven staat 
 
Folio 111  Staat heeft hij Testator verklaart te sijn sijn Testament en uijterste wille, 
willende en begerende dat hetselve kragt en effect sorteren sal t' zij als Testament 
Codicille Gifte uijt Saake des doods off  onder de Levendige schoon dat alle 
solemniteiten na regten en Costuimen hierinne niet en agtervolgt waaren. Des ten 
Waaren oirconde hebben wij Burgermeesteren voornoemt dese Getekent en gesegelt 
gelijk sulx mede ten versoeke van den Testator vermitz desselfs swakheijd door de 
secretaris Theod.r Pennink getekent en Gesegelt is. Laurens Bekker,   W. Linthuis, 
Theodr. Pennink, secretaris. 
 
Folio 111 vo  Nood Gerigte  Gehouden den 21 april 1750. Maantschepenen: Wilh. 
Linthuijs en Laurens Bekker.  Voorenstaande Testament ter praesentie van Gerrit 
Schuirink en Hendrik Seggelink namens sijn moeder, als Erfgenamen van J.B. 
Menkmaat, Grietjen Menkmaat wed.e Hendrik Seggelink uijt gelesen. Actum ut supra. 
In fidem: Theod. Pennink  Secretaris. 
 
Folio 112  Anno 1750 den 20 april. Maantschepenen: Laurens Bekker en Joan 
Steenbergh, loco Linthuijs.  In eijgenaar Persoonen erscheenen sijn Jan Derksen en 
Geertruidt Scholten tutore marito en bekenden sij Comparanten ontfangen te hebben 
van die E.E. Herman van Lochem, en Anna Hoedemaker Eheluijden een Capitale 
summa van vier honderd en dertigh Guldens segge f 430,-,-, Strekkende tot volle 
betalinge van haar vercogte huijs en annexe where, mitzgaders den Gank tot de putte, 
en verdere oude en nuiwe Geregtigheeden gelegen binnen deser Stad aller naast het  
huijs van Jan Koite en ancopers  Grond voorwaartz an de Stads Strate 
 
Folio 112 vo  Strate, en met den agtersten Eijnde an het hofjen van de Secretaris 
Theodr. Pennink, bekennende alsoo de Comparanten de volle Cooppenningen ten 
haaren genoegen ontfangen ontfangen en alsoo voldaan te sijn. Deeden derhalven van 
voorschreven huijs en Where etc. afstand en bij deesen Gerigtelijke Cessie Transport en 
overdragt van dien ten profijte van geseijde ancoperen deselve daarmede beervende, 
ende haar en de harigen daarvan onterven sonder dat sij Transportanten daaran het 
geringste regt meer behouden, met belofte desen Coop tegens een ider te staan wagten 
en waahren als regt was, des ten waaren oirconde hebben Wij B.ren voornoemt die 
daarvan uijt 
 
Folio 113  Uijtgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegel, en Eijgenhandige 
subscriptie bekragtigt gelijk sulx mede door de Comparanten getekent en gesegelt is. 
Noodgerichte gehouden den 29 april 1750.  Burgermeesteren:  J. Stroink en Laurens 
Bekker.  In Eijgenaar Persoonen erscheenen sijn, Jozeeph Cremer, en Geesken Wilmink 
tutore marito en bekenden an Br. Abraham Strik suijver en deugdigh schuldigh te 



weesen een Capitale summa ad twee honderd guldens tot 20 st. het suk booven en 
behalven dat sijn E. toekomt den Gaarden agter onse huijs en de huijs plaatse daar het 
huijs opstaat waarvan sij Comparanten jaarlix annemen te betalen vier guldens, 
bekenden verders an Br. Laurens Bekker deugdigh schuldigh te weesen een Capitale  
summa van vijfftijn Gld. Welke booven 
 
Folio 113 vo  boovengenoemde 200 Gld. en die genoemde 15 Gld. Sij Comparanten 
belooven Jaarlix en alle jaaren te te zullen en willen verrenten met drie en een halff gld. 
Pro Cento edogh soo het eene jaar in het ander mogten koomen te verloopen soo 
beloven Comparanten het selve te sullen en willen verrenten tegens vier Pro Cento 
waarvan het eerste jaar rente sal koomen te vervallen op primo meij 1751 en soo 
vervolgens  tot de Effectuele aflosse roe die an weder zijden na voorgaande denuntiatie 
van een halff jaar voor den verschijnsdagh sal moogen en moeten geschieden voor 
welke dan geseijde Capitaalen en daarop te verlopene renten sij cCmparanten bij deesen 
realiseren en verbinden en tot een vast hijpotheek en onderpand stellen haar Eijgen 
toebehorende huijs en where in sijn bekende bepalinge buijten de Veltpoorte gelegen 
om in Cas van onverhopelijke misbetalinge sij Renthefferen sigh daaran Cost en 
schadeloos sullen kunnen en moogen verhalen soo voor Capitaal als daarop te  ver 
 
Folio 114  Verlopene renten, alles onder renuntiatie, van alle soo generale als speciale 
exceptien desen enigsins Contrarierende en wel in specie de exceptie van ongetelden 
gelde met verdere belofte desnodigh, ten allen tijden betere vestenisse te willen doen des 
ten waaren oirconde hebben wij Burgermeesteren voornoemt die daarvan uijtgegevenen 
originelen brieff Eijgenhandigh getekent en met onse Stads Zegul bekragtigt, gelijk Sulx 
mede door de secretaris Theodr. Pennink ten versoeke van beijde Comparanten als 
schrijvens onervaaren en geen Singnet gebruikende getekent en gesegelt is. 
Nood Gerigte gehouden den 1 meij 1750. Maantschepenen: Abr. Strik en Henr. 
Pennink.  In Eijgenaar Persoonen erscheenen sijn, Anna Rijke wed.e wijlen J. Scholten 
geassisteert met derselver mombaren 
 
 
Folio 114 vo  Mombaaren, Henrik Letink en Isak Naber, mitzgaders Jan Josink, in 
huwelijk hebbende Anna Lippinkhoff als Erfgenaam in de legitime portie van voorschr. 
Jurriaan Scholten, en bekenden sij Comparanten ontfangen te hebben van Hendrik ten 
Cate en Urssela Lazonder Eheluijden een summa van honderd en neegen en sestigh 
Guldens segge f 169,-,-, Strekkende tot betalinge van harer verkogten haagen Gaarden 
geleegen tussen de gaardens van B. Blijdensteijn en de erfgenamen J. Elshoff, vooran de 
Stads Strate tegen over het huijs van Laurens Lazonder bekenden alsoo de volle 
Cooppenningen ten haaren genoegen ontfangen te hebben en alsoo voldaan te sijn, 
deden derhalven van vooschreven parceel afstand en bij deesen Cessie, Transport en 
overdragt van dien ten profijte van geseijde 
 
Folio 115  Geseijde ancoperen, deselve daarmede beërvende en daar en de harige daar 
van onterven sonder dat zij Transportanten daar an het minste regt meer behouden, 



met belofte desen Coop tegen een ider te staan wagten en waaren, des ten waaren 
oirconde hebben wij Burgermeesteren voornoemt die daar van uijtgegevenen originelen 
brieff met onse Stads Segul en Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt gelijk sulx mede 
door de voorschreven mombaaren ten versoeke van Anna Rijke als schrijvens 
onervaren en geen singnet gebuijkende, en ook mede door Jan Joosink getekent en 
gesegelt is. 
Eodem dato. Maantschepenen: Abr. Strik en Henr. Pennink. In Eijgenaar Personen 
erschenen sijn Anna Rijke wed.e wijlen Jurriaan Scholten 
geassisteert met derselver mombaaren Henrik 
 
Folio 115 vo  Henrik Letink en Isak Naber mitzgaders Jan Josink in huiwelijk hebbende 
Anna Lippinkhoff als Erfgenaam in de Legitime portie van voornoemde Jurriaan 
Scholten en bekenden sij Comparanten ontfangen te hebben van Jacob ten Cate en 
desselfs huijsvrouwe Eva Willink een Summa van twee en sestigh Guldens segge f 62,-, 
strekkende tot betalinge van harer verkogten Lossen Gaarden in sijn bekende bepalinge 
in de Woltersgaarden gelegen bekennende alsoo de volle Cooppenningen ten haaren 
genoegen ontfangen te hebben en alsoo voldaan te 
sijn deden derhalven van voorschreven Gaarden afstand en bij deesen Cessie, Transport 
en overdragt van dien ten profijte van geseijde ancoperen, deselve daarmede beervende, 
en haare en de harige daarvan onterven, sonder dat sij Transportanten daaran het 
geringste regt meer behouden met belofte desen 
 
Folio 116  deesen koop tegens en ieder te staan wagten en waaren als regt was, des ten 
waaren oirconde hebben wij B.ren voornoemt die daar van uijtgegevenen originelen 
brieff met onse Stads Segel en Eijgenhandige subscriptie bekragtigt gelijk sulx meede 
door de voorschreven mombaaren ten versoeke van Anna Rijke als schrijvens 
onervaaren en geen singnet gebruikende alsmede door Jan Josink getekent en gesegelt 
is. Eodem dato. Maantschepenen: Henr. Pennink en Laurens Bekker, loco Strik. 
In Eijgenaar Persoon erschenen is Laurens ten Bouwhuijs, en bekende ontfangen te 
hebben van desselfs Broeder Claas ten Bouhuijs en Fenneken Cromhoff eheluijden, een 
Capitale summa van een duijsent Carolij guldens segge f 1000 Gld. strekkende tot 
betalinge van sijn 
 
Folio 116 vo  Sijn Geregte halfscheijd in de verkogte behuijsingen te weeten 
het huijs dat Claas ten Bouhuijs en desselfs huijsvrouwe Fenneken Cromhoff nu 
tegenswoordigh selfs bewoont en met den grond daarbij Liggende het Huijsjen door de 
wed.e Henr. Ribbelink bewoonte en dan nogh het Huijsjen tegenwoordigh bewoont 
door Willem Heevink alle met den anliggende grond in haar bekende bepalinge binnen 
dese Stad in de soogenaamde Hoff Strate gelegen, alle met haar oude regten en 
geregtigheeden bekende hij Comparant alsoo de volle Cooppenningen ten zijnen 
genoegen ontfangen en alsoo voldaan te zijn, dede derhalven van voorschreven 
behuijsingen Wheren en grond etc. afstand, en bij deesen Cessie Transport en overdragt 
van dien ten profijte van geseijde ancoperen, deselve daar mede beervende ende hem en 



de sijne daarvan onterven, sonder dat hij Transportant daar an het geringste regt van 
Eijgendom meer 
                                        
Folio 117  meer an behoudt, met belofte desen Coop tegens een ider te staan  
wagten en waaren als regt was. Des ten waaren oirconde hebben wij Burgermeesteren 
voornoemt die daarvan uijtgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegul en 
Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt gelijk sulx mede door den vercoper getekent en 
gesegelt is. 
Noodgerigte gehouden den 4 meij 1750. Maantschepenen: Henr. Pennink en Juriaan 
Stroink loco Strik.  In eijgenaar persoon erschenen is Maria Geertruijd Stroink, wed.e 
wijlen Nicolaas Hoedemaker, geassisteert met haar Swager secretaris Theod. Pennink als 
moeder en wettige voogdesse van haar minder jarige kinderen, Caverende mede voor 
haar meerder jarige Getroude kinderen, en bekende van Gerrit Jan Plante en desselfs 
huijsvrouw 
 
Folio 117 vo  Huijsvrouwe Trijntjen Clopper ontfangen te hebben een summa van 
sestig Guldens segge f 60,-,-, strekkende tot betalinge van haare verkogten Lossen 
Gaarden gelegen binnen Stads Wigbolt tussen de gaardens van domine A. Strik en de 
Erfgenamen van wijlen de weduwe Sijbrant ten Cate, met den Eijnde an de Stads Strate, 
bekennende alsoo de volle Cooppenningen van verkogte parceel wel ontfangen te 
hebben en alsoo voldaan te sijn, dede derhalven van voorschr. gaarden afstand en bij 
deesen Cessie Transport en overdragt van dien ten profijte van geseijde ancoperen, 
deselve daarmede beervende, en haar en de harigen daarvan onterven sonder dat sij 
Comparante geassisteert als vooren daaran het minste regt van Eijgendom meer 
behoude, met belofte desen Coop tegen een ider te staan wagten en waaren als regt was. 
Des ten waaren oirconde hebben wij Burgermeesteren voornoemt die daarvan 
uijtgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegul en Eijgenhandige subscriptie 
bekragtigt, gelijk sulx mede door haar Comparante en assistent getekent en gesegelt is. 
 
Folio 118  Noodgerigte gehouden den 5 meij 1750. Maantschepenen: Abr. Strik en 
Henrik Pennink.  In Eijgenaer Persoonen erscheenen sijn Albert Cromhoff en Janna 
Lansink tutore marito, en bekenden ter leen en in goeden gangbaren gelde van de 
Provijsooren deser Stad, opgenomen en wel ontfangen te hebben een Capitale Summa 
van een honderd Carolij Guldens segge f 100,-,-, ad 20 st. het stuk, belovende deselve 
jaarlix en alle jaaren te sullen en willen verrenten tegens 4 Pro Cento, Edogh soo het 
eene Jaar Interesse, in het andere niet komt te verlopen, soo sal alsdan met 3 ½ p.c. 
kunnen worden betaald waarvan het eerste Jaar rente sal koomen te vervallen op meij 
1751, en soo vervolgens tot de effectuele aflosse toe die an weder zijden na voorgaande 
denuntiatie van een halff Jaar voor den verschijnsdagh sal mogen en moeten 
geschieden, voor welke dan 
 
Folio 118 vo  dan Geseijde Capitaal en daar op te verlopene renten, Sij Comparanten bij 
desen realiseren en verbinden en tot een vast hijpotheek en onderpand stellen haar 
Eijgen toebehorende huijs en where binnen dese stad tussen de huijsen van Albert Eek 



en Egbert Kordink gelegen beneffens een lossen gaarden bij de Klander gelegen tussen 
de Gaardens van Abraham ten Cate  en Lucas Smit, om in Cas van misbetalinge sij 
Renthefferen sigh daaran Cost en schadeloos sullen kunnen en moogen verhaalen soo 
voor Capitaal als daarop te verlopene renten, alles onder renuntiatie van alle soo 
generale als speciale exceptien, en wel in specie de exceptie van ongetelden gelde, met 
verdere belofte des nodigh ten allen tijden betere vestenisse te willen doen. Des ten 
waaren oirconde hebben wij Burg.ren voornoemt die daar van uijtgevenen originelen 
brieff Eijgenhandig getekent en met onse Stads Zegul bekragtigt, gelijk sulx mede ten 
versoeke van beijde Comparanten als schrijvens onervaaren en geen singnet 
gebruikende door de secretaris Theodr. Pennink getekent en Gesegelt is. 
 
Folio 119  Noodgerichte gehouden 28 junij 1750. Maantschepenen: Jurriaan Stroink en 
Joan Steenbergh.  In Eijgenaar persoonen sijn Gerrit Jan Plante en desselfs Huijsvrouwe 
Trientjen Cloppers tutore marito en bekenden van Berent Greve, en desselfs huijsv. 
voor een wel betaalde summa van penningen, verkogt en overgedraagen te hebben sulx 
doende met deesen, harer Eijgen toebehorenden Lossen gaarden in sijn bekende 
bepalinge binnen deses Stads Wigbolts geleegen, an en ten behoeve van voornoemde 
Berent Greve, en Eva Helmigh eheluijden, met alle desselfs regt en geregtigheeden 
daarvan Erflijk 
 
Folio 119 vo  Erfelijk en ten profijte van voorschreven Eheluijden afstand doende 
volgens Landregt. Des ten waaren oirconde hebben Wij B.ren voornoemt die daarvan 
uijtgegeven originelen brieff Eijgenhandigh getekent en met onse Stads segul bekragtigt 
gelijk sulx mede door de Transportanten getekent en gesegelt is. Eodem dato. 
Maantschepenen: Jurriaan Stroink en Joan Steenbergh. In Eijgenaar persoonen 
erschenen sijn Berent Greve en desselfs huijsvrouwe Eva Helmigh tutore marito, en 
bekenden van Gerrit Jan Plante en desselfs huijsvrouwe Trientjen Clopper voor een 
 
Folio 120  Een wel betaalde summa van penningen verkogt en overgedragen te hebben 
sulx doende met deesen harer Eijgen toebehorende Lossen Gaarden, in sijn bekende 
bepalinge binnen deses Stads Wigbolts gelegen, alle en ten behoeve van voornoemde 
Gerrit Jan Plante en Trientjen Cloppers Eheluiden met alle desselfs regt en 
gerechtigheeden, daarvan Erffelijk en profijte van voorschreven Eheluiden afstand 
doende volgens Landregte. Des ten waaren oirconde hebben wij Burgermeesteren 
voornoemt die daarvan uijtgegevenen originelen brieff Eijgenhandigh getekent, en met 
onse Stads Zegel bekragtigt, gelijk sulx mede door de Transportanten getekent en 
gesegelt is. 
 
Folio 120 vo  Noodgerichte gehouden den 13 augustus 1750. Maantschepenen: Abr. 
Strik en Henrik Pennink.  In Eijgen Persoonen erschenen zijn Henricus van Assen 
volm.r van desselfs vrouw moeder Marg. Cath. Jurrisen wed.e van wijlen Br. Gerhard 
van Assen, voortz van Aleijda, en Anna Wissink, en dan nogh Henricus en Jan Wissink, 
Derk en Gerrit Bekker de Laaste mede Caverende voor haar absente huijsvrouwen en 
dan nogh Jan Derksen, en Gerrit Bekker L.s., als angestelde Mombaaren over de 



kinderen van wijlen Lubbertus Wissink nogh minderjaarigh zijnde, alle Erfgenamen van 
wijlen Catharina Jurrisen weduwe Tegelaar en deden na voorgaande publicqs 
verkopinge ten Erfelijken behoeve van die E.E. Jan Derksen, en huijsvrouwe Geertruijt 
Scholten onwederroepelijk Cessie Transport en overdragt van het huijs en anliggende 
where en grond met de eene 
   
 
                           
Folio 121  Eene Sijde bijlangs de Gragte, en de andere zijde bijlangs de Stads Strate 
den eenen Eijnde an de Poorte en den anderen an Chijrurgijn Gerrit Plants huijs 
kennelijk gelegen, tusschen Contrahenten onderlinge bekendt en verkleerden sij 
Comparanten en transportanten, daer voor den vollen kooppennink ter summa van       
f 1155,-, 10 st. in gevolge Coops voorwaerden ontfangen te hebben, doende derhalven 
van d.o huijs en where afstand bij deesen met alle regt en gerechtigheden van dien, 
hetselve an Ancoper desselfs huijsvrouw en kinderen anervende haar en den harigen 
daarvan ten vollen onterven bekennende daarvan sij Transportanten te vollen betaalt te 
zijn. In oirconde der waarheijd hebben wij Burgermeesteren voornoemt die daarvan 
uijtgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegul en subscriptie van onsen secretaris 
betekent en bekragtigt gelijk sulx mede door de transportanten getekent, en uijt haar 
aller versoek door Br. Henr. van Assen gesegelt is. 
Eodem dato.  Maantschepenen: Abr. Strik en Henrik Pennink. 
 
Folio 121 vo  In Eijgenaar Persoonen erscheenen sijn Henricus van Assen volm.r van 
desselfs vrouw moeder Marg. Catharina Jurrisen wed.e van wijlen Br. Gerhard van 
Assen, voortz van Aleijda en Anna Wissink, Henricus en Jan Wissink, Derk en Gerrit 
Bekker de laasten mede caverende voor haar absente huijsvrouwen, en dan nogh Jan 
Derksen en Gerrit Bekker L.s., als angestelde mombaren over de kinderen van 
Lubbertus Wissink nogh minderjarigh zijnde, alle Erfgenamen van wijlen Catharina 
Jurrisen Weduwe Tegelaar, en deden na voorgaande publicqs verkopinge ten Erfelijken 
behoeve, an de E.E. Gerrit Plante en Margareta van Gogh eheluiden onwederroepelijk 
Cessie, Transport en overdragt van het soogenaamde Broekhuijs-huijsjen en where 
gelegen binnen dese Stad met den eenen Eijnde an het huijs van Jan Derksen, en de 
anderen Eijnde an het huijs van Jan ter Veer, Sijdwaards bijlangs de Stads Gragte en de 
Stads Strate tussen Contrahenten onderlinge bekend, en verklaaren sij Comparanten en 
Transportanten daarvoor den vollen koop pennink ter summa van f 430 gld. 10 st. in 
 
Folio 122  Ingevolge koops voorwaerden ontfangen te hebben, doende derhalven 
van voornoemde huijs en where afstand bij deesen met alle regt en Gerechtigheden van 
dien, het selve an Ancoper en desselfs huijsvrouwe en kinderen anervende, haar en de 
harigen daarvan ten vollen ontervende bekennende daarvan sij Transportanten ten 
vollen betaalt te zijn. In oirconde der waarheijd hebben Wij Burgerm.ren voornoemt die 
daarvan uijtgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegul en subscriptie van onsen 
Secretaris betekent en bekragtigt gelijk sulx mede door de Transportanten getekent, en 
uijt haar aller versoek door Br. Henrik van Assen gesegelt is.  



In Eodem dato.  Maantschepenen: Abr. Strik en Henrik Pennink. 
 
Folio 122 vo   In Eijgenaar Personen erschenen sijn Henricus van Assen volm.r van 
desselfs vrouw moeder Margareta Cath. Jurrisen wed.e van wijlen Br. Gerhard van 
Assen, voortz van Aleijda en Anna Wissink, Henricus en Jan Wissink, Derk en Gerrit 
Bekker, de laasten Caverende voor haar absente huijsvrouwen en dan nogh Jan Derksen 
en Gerrit Bekker L.s., als aengestelde Mombaren over de kinderen van wijlen Lubbertus 
Wissink nogh minderjarigh zijnde alle Erfgenamen van wijlen Catharina Jurrisen wed.e 
Tegelaar, en deden nae voorgaande publicqs verkopinge ten Erffelijken behoeve van die 
E. Tobias Jannink onwederroepelijk Cessie Transport en overdragt van haare soo 
genaamde Brouhuijs met de anliggende grond en where Leggende met den eenen 
Eijnde an 't huijs van de Erven Jan Oostervelt, en met den anderen Eijnde na de putte 
sijdwaartz bij sijden de Stads Strate etc., tusschen Contrahenten onderlinge bekend en 
verklaarden sij Comparanten en Transportanten daar van de vollen kooppennink ter 
summa van f 357,-,-, in gevolge koops voorwaarde ont- 
 
Folio 123  ontfangen te hebben, Doende derhalven van voorschreven parceel afstand 
bij deesen met alle regt  en Gerechtigheeden van dien, hetselve an Ancoper anerven, en 
haar en de harigen daarvan ten vollen onterven, bekennende daarvan sij Transportanten 
ten vollen betaalt te sijn. In oirconde der waarheijd hebben wij Burgerm.ren voornoemt 
die daarvan uijtgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegul en subscriptie van 
onsen Secretaris betekent en bekragtigt, gelijk sulx mede door de transportanten 
getekent, en uijt haar aller versoek door Br. Henr. van Assen gesegelt is. 
Eodem dato.  Maantschepenen: Abr. Strik en Henr. Pennink. 
In Eijgenaar Personen erschenen sijn Henricus van Assen als volm.r van  
 
Folio 123 vo  Van desselfs vrouw moeder Marg. Cath. Jurrisen wed.e van wijlen 
Br. Gerhard van Assen, voortz van Aleijda en Anna Wissink, Henricus en Jan Wissink, 
Derk en Gerrit Bekker de Laasten mede Caverende voor haar absente huijsvrouwen en 
dan nogh Jan Derksen en Gerrit Bekker L.s., als aengestelde mombaaren over de 
kinderen van wijlen Lubbertus Wissink nogh minderjaarigh zijnde alle Erfgenamen van 
wijlen Catharina Jurrisen wed.e Tegelaar en deden na voorgaande publicqs verkopinge 
ten Erfelijken behoeve van Gerrit Bekker off derselver kinderen soo en als door hem 
Gerrit Bekker reetz betimmert is en de overrest ten behoeve van Jan Aamschot en 
Anna Rutgers, eheluijden te weeten den Haagen gaarden gelegen bijlangs de Stads Strate 
en met den Eijnde an de Stads Grafte onwederroepelijk Cessie Transport en 
 
Folio 124  En overdragt van voornoemden Grond kennelijk gelegen, en tusschen 
Contrahenten onderlinge bekend en verklaarden Sij Comparanten en Transportanten, 
daar van den vollen kooppennink ter summa van f 174 gld. ingevolge koops 
voorwaarden ontfangen te hebben doende derhalven van voorschreven Grond afstand 
bij deesen met alle regt en Gerechtigheeden van dien hetselve an ancoperen en haare 
Erven, anervende haar en den harigen daar van ten vollen ontervende bekende daar van 
sij Transportanten ten vollen betaald te  zijn. In oirconde der waarheijd hebben wij 



B.ren voornoemt die daar van uijtgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegul en 
subscriptie van onsen Secretaris betekent en bekragtigt, gelijk sulx mede door de 
Transportanten getekent en uijt haar aller naam door Br. Henr. van Assen gesegelt is. 
 
Folio 124 vo  Nood Gerichte gehouden Den 16 septembris 1750. Maantschepenen:   J. 
Stroink en Joan Steenbergh.  In Eijgenaar Persoonen Gecompareert en Erscheenen zijn 
Henrik Nijhuijs als vader en voogt van sijn minderjarige soon Gerrit Nijhuijs en Jan 
Derksen als meede mombaar over Gerrit Nijhuijs, voortz Joanna Minkmaat vrouw van 
Henrik Bremors, Gassisteert met Abraham ten Cate, Geertruijd Menkmaat vrouw van 
Alexander Stenvors geassisteert met Br. Pennink en Bernardina Menkmaat, voor haar 
selfs en Caverende voor haare twee absente Susters en Broer, mede Geassisteert met Br. 
Pennink, zamen Erfgenamen van wijlen Anthonij Derksen en desselfs overleden 
Huijsvrouwe Bartina Minkmaat en 
 
Folio 125  En bekenden zij Comparanten ontfangen te hebben van Herman van Gogh 
een Capitale Summa van vijff honderd Carolij guldens ad 20 st. het stuk seggen f 500,-,-, 
strekkende tot betalinge van harer verbrande huijsplaatse en verdere annexe grond, 
gelegen binnen dese Stad sijdwaards tusschen de huijsen van Abr. Paaschen, en Carel 
Zijchler met den voorsten eijnde an de Stads Strate en met den agtersten Eijnde mede 
an de Stads Strate be(kenden) alsoo Sij Comparanten de volle Cooppenningen van 
voornoemde Parceel ten haaren genoegen ontfangen te hebben en alsoo voldaan te zijn, 
Deden Derhalven van voorschreven Grond afstand, en bij deesen Gerichtelijk 
Transport Cessie en overdragt van dien ten profijte van gemelte Ancoper en derselver 
Erfgenamen deselve daarmede beervende, en haar en de harigen daarvan onterven, 
sonder dat zij Transportanten daar an het geringste meer behouden met 
 
Folio 125 vo  met belofte deesen Coop tegens een ider te staan wagten en waaren als 
regt was. Des ten waaren oirconde hebben wij b.ren voornoemt die daarvan 
uijtgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegul en Eijgenhandige Subscriptie 
bekragtigt, gelijk zulx mede door Henrik Nijhuijs en Jan Derksen, en Janna Minkmaat 
en haar assistent, Abraham ten Cate, neffens Br. Pennink uijt de naam van Geertruijd 
Menkmaat Huijsvrouw van Alexander Stenvors en Bernardina Menkmaat als  daartoe 
uijt haaren naam versogt getekent en gesegelt is. 
Eodem dato. Maantschepenen: J. Stroink en Jan Steenbergh. In 
 
Folio 126  In Eijgenaar Persoonen gecompareert en erscheenen zijn Henr. Nijhuijs als 
vader en voogt  van sijn minderjarige soon Gerrit Nijhuijs en Jan Derksen als mede  
mombaar over Gerrit Nijhuijs voortz Geertruijd Minkmaat vrouwe van Alexander 
Stenvors Geassisteert met Br. Pennink, en Bernadina Menkmaat voor haar selfs en 
mede Caverende voor haare twee absente susters en Broer in deesen ook geassisteert 
met Br. Pennink zamen erfgenamen van Anthonij Derksen en desselfs overleden 
huijsvrouwe Bartina Minkmaat, en bekenden zij Comparanten ontfangen te hebben van 
Janna Menkmaat, huijsvrouwe van Henrik Bremors geassisteert met Abraham ten Cate 
een summa van honderd vier Guldens vijftijn stuivers, segge f 104,35,-, Strekkende tot 



betalinge van haaren verkogten gaaren Genaamt den Woltergaaren kennelijk binnen dit 
Stads 
 
Folio 126 vo  Stadswigboltz in zijn bekende bepalinge geleegen, bekennende alsoo zij 
Comparanten de volle Cooppenningen vandien ontfangen te hebben en alsoo voldaan 
te sijn, Deden derhalven van voornoemden gaarden afstand en bij deesen Gerichtelijk 
Transport, Cessie en overdragt vandien, ten profijte van geseijde aencoperen en 
derselver Erfgenamen, deselve daarmede beervende ende haar en den harigen daarvan 
onterven sonder dat sij Transportanten daar aen het geringste regt meer behouden, met 
belofte desen Coop tegens een ider te staan wagten en waaren als regt was. Des ten 
waaren Oirconde hebben wij B.ren voornoemt die daarvan uijtgegevenen Originelen 
brieff met onse stad zegul en eijgenhandige subscriptie bekragtigt, gelijk sulx mede door 
Henrik Nijhuijs en Jan Derksen in haar voorschreven qualiteijt, neffens Br. Pennink uijt 
den name van Geertruijd Menkmaat huijsvrouw van Alexander Stenvors, en voor 
 
Folio 127  Voor Bernadina Menkmaat als daar toe uijt haaren Naame versogt getekent 
en gesegelt is.  Eodem dato. Maantschepenen: J. Stroink en Joan Steenbergh. In 
Eijgenaar Persoonen gecompareert en erscheenen zijn Henrik Nijhuijs als vader en 
voogt van sijn minderjarige Soon Gerrit Nijhuijs, en Jan Derksen als mede Mombaar 
over gemelte Gerrit Nijhuijs voortz Jan Menkmaat, vrouw van Henrik Bremrs Geassis.t 
met Abraham ten Cate, Geertruijd Minkmaat, vrouw van Alexander Stenvors 
Geassisteert met Burg.mr Pennink, Bernadina Minkmaat voor haar selfs en Caverende 
mede voor haar twee absente susters en Broer, mede Geassisteert met Br. Pennink, 
zamen Erfgenamen van wijlen Anthonij Derksen en 
 
Folio 127 vo  En desselfs overleden huijsvrouwe Bartina Menkmaat en bekenden sij 
Comparanten ontfangen te hebben van Henrik Nijhuijs en Jan Derksen in haar qualiteijt 
voorn.t namen Gerrit Nijhuijs een Capitale Summa van vieff en vijftigh gld. negentijn 
stuivers, seggen f 55,19,-, Strekkende tot betalinge van harer verkogten losse Gaarden in 
sijn bekende bepalinge in de Bothofs gaardens gelegen met alle sijn regt en 
Gerechtigheijd, ende bekenden sij Comparanten den vollen kooppennink van dien ten 
haaren Genoegen te hebben en alsoo voldaan te zijn, Deeden derhalven van 
voorschreven Gaarden afstand en bij deesen Gerichtelijk Transport Cessie en  
overdragt van dien ten profijte van geseijden Ancoper deselve daar mede beervende en 
haar off de harigen daarvan onterven sonder  
 
Folio 128  Sonder dat sij Transportanten daaraen het minste regt van meer te behouden 
met belofte deesen Coop tegens een ider te staan wagten en waaren als regt was. Des 
ten waaren Oirconde hebben wij B.ren voornoemt die daarvan uijtgegevenen originelen 
brieff met onse Stads Zegul en Eijgenhandige subscriptie bekragtigt, Gelijk sulx mede 
door Janna Menkmaat en haar assistent neffens Br. Pennink uijt de naam van Geertruijd 
Menkmaat huijsvrouwe van Alexander Stenvors en Bernadina als daartoe uijt haaren 
Naam Getekent en gesegelt is. 



Noodgerichte gehouden den 30 Septembris 1750. Maantschepenen: Henrik Pennink 
en Laurens Bekker loco Stroink en Steenbergh.  In Eijgenaar Persoonen erschenen zijn 
Carel Zegeler en Joanna La- 
 
Folio 128 vo  Lazonder tutore marito dewelke bekenden en verklaarden volgens 
Coopbrieff van den 10- maart deses Jaars, an Gerrit ten Huntfelt en desselfs 
huijsvrouwe Elsken Verbekke, verkogt te hebben der Comparanten Eijgen 
toebehorende stukke bouwland, geleegen onder dit stad Gerichte an den voet pat 
bijlangs de Benkink Steege met alle sijn regt en Gerechtigheeden voor een vrij en 
allodiaal goed, exempt de Jaarlixe Heeren Geldinge en zulx voor een summa van vier 
honderd Carolij Guldens, blijvende de kosten van overdragt en 50-ten Pennink tot 
vercoperen Laste sonder kortinge daarvan te genieten, van welke koop penningen ter 
Sa. van f 400 Gld. die verkooperen voornoemt, bij deesen bekenden door ancoperen 
ten vollen en wel den lesten, met den eersten kooppennink 
 
Folio 129  Kooppennink voldaan en betaalt te sijn, deden derhalven van het Geseijde 
stukke bouwland Cessie en overdragt an geseijde ancoperen, haar en den harigen daar 
van ontervende en de Ancoperen en hare Erfgenamen daar mede wederom beervende 
sonder dat zij Comparanten en Transportanten daar aen het minste regt zijn holdende. 
Des ten waaren oirconde sonder argh off List hebben wij B.ren voornoemt die daar van 
uijtgegevenen originelen brieff Eijgenhandigh getekent en met het Stads Zegel Gesegelt, 
gelijk sulx mede door de Transportanten Eijgenhandigh getekent en gesegelt is. 
                                                                     
Folio 129 vo  Nood Gerichte Gehouden den 23 November 1750. Maantschepenen: 
Henrik Pennink en Wilh. Linthuis loco, Strik.  Sijn voor ons in Eijgenaar Personen 
erscheenen, de E.E. Laurens Pelgroms Lazonder, en Desselfs huijsvrouwe Anna 
Schouwink, sijnde de Laaste siek te bedde Leggende, dogh beijde bij goeden verstande 
en kennisse, en verklaarden sij Comparanten te saamen, en een jeder in het bijsonder, 
overwoogen te hebben de kortheijd en brosheijd des menschelijken Leevens de 
sekerheijd des Dood en onsekere uijre vandien, Derhalven voorgenoomen hebbende 
niet van hier te scheijden sonder alvoorens van haare tijdelijke goederen te disponeren, 
weshalven Sij 
                                                      
Folio 130  Sij Testatrice mitz deesen haaren Lieven Eheman de Mombaarschap 
opgeseg, en weder tot haaren Mombaar gekooren dewelke haar van Gerichtz weegen 
wert toegelaten de E.E, Theodorus Pennink secretaris deser stad, En waartoe sij dan 
verklaaren getreeden te sijn, uijt suijveren vrijen Wille sonder opmakinge off 
misleijdinge van imand, bevelende voor aff haare Zielen soo haast die uijt haare 
Lichaamen sullen komen te scheijden in de genadige handen van God Almagtigh, 
willende dat haar ontzielde lichaam van de eerst stervende door de Langst Levende van 
haar beijden eerlijk en behoorlijk ter aarden besteedt en alsoo begraven werde, 
dienvolgens revoceren, annulleren, en Casseren, Testator en Testatrice zamen, en jeder 
in het bijsonder alle hare vorige makingen, Dispositien, Huwelijkx Contracten, off 
uijterste wille hoe die ook Genaamt mogten worden, houdende deselve 



 
Folio 130 vo  Deselve bij deesen vernietigt, en voor nul en van geenden waarden, 
Komende dan ter dispostie. Soo is het dat hij Testator, en sij testatrice Geassisteert als 
vooren Eerstelijk malkanderen, over en weder over, dat is de eerst stervende, an de 
Langst Levende maken ende geven de volle tugt en vrugtgebruik van alle sijne (: off 
haare goederen: ) soo met doode ontruimen en bij de eerst stervende nagelaten sullen 
worden, ten Eijnde om deselve den tijd sijns off haares Levens alsoo te besitten en 
Gebruijken. Ten tweeden legateren an haar twee kinderen genaamt Gerrit, en Anna 
Lazonder, haare eijgen toebehorende maathe off weijdegrond, d' Elst genaamt gelegen 
in de Eschmarkt tussen 
 
Folio 131  Tussen de weijde van Jan Hanterman en Herman Bekker, en de mathe off 
weijde van Herman Bekker, en wel an haar soon voornoemt voor vier negende Parten 
en an haar Dogter voor vijff negende gedeelten dus saamen gerekent op 900 Gld. alles 
in vergeldinge van hare gedaane trouwe diensten zullende dese legaten door haar 
getrokken worden, nae doode van de Langst Levende off soo sij eerder mogten 
koomen te trouwen. Ten Derden legateren an haar soon Gerrit Lazonder de bedden, 
kussens, en peule daar hij op slaapt. En an de Dogter Anneken het koffer staande op de 
kamer, met het geene daar in is en bevonden word met twee bedden kussens en peule 
daar de moeder tegenswoordigh op Leijt, en dan nogh twee grote tinnen schotels, de 
bedde Panne, den vijseler, en de moeders Linnen en wullen klederen, waar en teegen de 
soons Pelgrom 
 
Folio 131 vo  Pelgrom en Gerrit des vaders Linnen en wullen klederen onderlinge alleen 
zullen verdeelen. Ten vierden, stellen en nommineren Sij Testator en Testatrix in alle 
haare verdere Goederen en nalatenschap tot waare Erfgenamen haare drie kinderen 
Genaamt Pelgrom, Gerrit en Anneken Lazonder om nae doode van de Langst Levende 
deselve onderlinge te verdeelen, off bij vooraff sterven derselver kind off kinderen in 
haar ouders plaatse. Ten vijfden willen en begeeren hij Testator, en sij Testatrix Dat in 
val onverhoopelijk een off enige van haare kinderen met dese voorschreven makinge 
niet vreedigh mogte sijn, dat deselve met de Legitime portie uijt haare 
 
Folio 132  haare goederen en nalatenschap zullen moeten afgaan waar in ende niet 
verder deselve in desen gevalle Geinstitueert worden bij deesen. Alle hetgeene 
voorschreven staat, verklaaren hij Testator en sij Testatrix Geassisteert als vooren, te 
weesen haar Testament en uijterste wille, willende en begerende sij Comparanten dat het 
selve kragt sal hebben, en effect sorteren sal het sij Testament, Codicille Gifte ter saake 
des Doods, off onder de levendige, ofte soo en als het best sal kunnen bestaan, schoon 
alle solemniteiten na rechte vereijscht, hier inne niet agtervolgt waaren. In Oirconde der 
waarheijd hebben wij Burgermeesteren voornoemt neffens Testator dese getekent en 
gesegelt gelijk op Testatricen versoek door haaren assistent secretaris 
Theodorus Pennink mede gedaan is. 
Laurense Lasonder,    Theod. Pennink als assistent,   Henr. Pennink,    W. Linthuis. 
 



Folio 132 vo  Nood Gerichte gehouden ten huijse van Laurens Pelgroms Lazonder den 
7 Decembris 1750. Maantschepenen:  J. Stroink en J. Steenbergh.  In Eijgenaar 
Persoonen gecompareert Laurens Pelgroms Lazonder en Anna Schouwink, geassisteert 
met de Secretaris Theodr. Pennink en verklaarden haar voorenstaande Testament te 
annulleren revoceren en Casseren en dat hetselve geen effect sal sorteren. 
 
Folio 133  Nood Gerichte gehouden den 21 decembris 1750.  
Maantschepenen:  J. Stroink en J. Steenbergh.  In Eijgenaar Persoon erscheenen Jan 
Freriksen Bekker, voor hem en als vader en Legitime voogt van sijn minderjarige en 
ongetroude Dogter Stijntjen Bekker, Caverende mede voor sijn getroude kinderen en 
verklaarde an de wed.e wijlen Nicolaas Hoedemaker en derselver Erven vas en 
onwederroepelijk verkogt te hebben sijn Eijgen toebehorende haagen Gaarden gelegen 
op den soo genaamden Haagen tussen de hooven of gaardens van Berent van 
Blijdensteijn en Willem Stroink binnen dese Stads jurisdictie, en sulx voor een Summa 
van een honderd en veertigh guldens segge f 140,-,-, Welke voornoemde summa van 
penningen hij Comparant bekende ten vollen en in goeden gangbaren gelde wel 
ontfangen te hebben dede derhalven van voorschr. Parceel afstand en bij deesen 
Gerichtelijk Transport, Cessie, en overdragt van dien, ten profijte van gemelte 
ancoperse en derselver erven, deselve daar mede beervende, en hem en de sijne daar 
van onterven sonder dat hij Comparant het minste regt van Eijgendom daar aan 
 
Folio 133 vo aan meer behoud met belofte om desen Coop tegen een ider te 
staan wagten en waaren. Des ten waaren oirconde hebben wij B.ren voornoemt die 
daarvan uijtgegevenen originelen brieff met onse stads Zegul en Eijgenhandige 
subscriptie bekragtigt gelijk sulx mede door den vercoper getekent en gesegelt is. 
Noodgerigte gehouden den 22 Jan. 1751. Maantschepenen: Wilh. Linthuijs en  
Laurens Bekker. In Eijgenaar persoon erschenen Elisabet Geesink, wed.e van wijlen 
Lambert Kosters in desen ge- 
Folio 133 vo in de marge  Noodgerichte gehouden ten huijse van de wed.e L. Costers den 15 aug. 
1752. 
 
Folio 134  Geassisteert met Wijnand Meijer als haaren hiertoe versogten Mombaar, 
zijnde deselve Elisabeth Geesink swak van Lichaam dogh bij goeden kennisse en 
verstande, soo als ons volkoomen gebleken is, verklarende vervolgens overwoogen te 
hebben de kortheijd des menschelijken Leevens, de Sekerheijd des Doods, en onsekere 
uire van dien, waarom voor genomen niet van hier te scheijden, bevorens van haare 
tijdelijke goederen te hebben gedisponeert, en tot hoedane dispositie Sij verklaard 
getreden te sijn, uijt vrijen wille sonder aenradinge van imand bevelende voor aff haare 
Ziele soo haast die uijt den Lichame sal scheijden in de genadige bescherminge van God 
Almagtigh en haar lichaam an de aarde met 
Folio 134 in de marge  Coss:  Bekker  Steenberg. 
In Eijgenaar persoon erscheenen Elisabet Gesink, wed.e L. Costers Geassisteert met de E. Wijnand 
Meijer en verklaarde dit haar tegenstaande Testament te annulleren revoceren en Casseren, en dat 
hetselve geen effect zal zorteren. 



                                                                  
Folio 134 vo  met een eerlijke begravinge komende dan ter dispositie, Soo is het dat zij 
Testatrice voornoemt geassisteert als vooren bij desen uijt haaren geheelen Boedel 
eijgendom en nalatenschap geeft an haaren soon Arent Kosters, bij vooraff sterven an 
desselfs kint off kinderen in haar vaders plaatse de legitime protie van alle het gene 
deselve andersintz ab intestato van hare goederen hadde konnen trekken denselve 
in soo verre instituerende bij desen ende verders niet, alles booven, en behalven desselfs 
andeel off erfportie van sijns overleden vaders goed soo hij reetz getrokken heeft off 
nogh trekken mogt, Ver- 
 
Folio 135  Vervolgens Stelt en nomineert Sij Testatrice met assistentie als vooren tot 
haare waare en universeele Erfgenamen in alle haare verderen boedel en nalatenschap 
soo roerende als onroerende nietz daarvan exempt haare twee Dogteren Joanna en 
Barthina Kusters ten Eijnde om haaren geheelen Boedel en naelatenschap na haaren 
Dood, mitz uijt kerende de voor gemelte regtelijke Legitime portie an desselfs Broeder 
voornoemt in vollen Eijgendom Erfelijk te besitten en daar mede te doen en handelen 
als haar vrije eijgen goederen. Alle hetgeene voorschreven verklaarde Sij Testatrice met 
assistentie als vooren te wesen haar Testament en uijterste wille 
 
Folio 135 vo  Wille, begerende dat het selve kragt hebbe en effect sorteren, het sij als 
Testament Codicil Gifte onder de Levendige off ter Saake des Doods soo en als nae 
regte best kan bestaan. Des ten oirconde hebben wij Burgermeesteren voornoemt dese 
Eijgenhandigh getekent en gesegelt gelijk sulx mede door de Testatrice getekent en door 
haar assisstent Wijand Meijer als mede voor haar getekent en gesegelt is, en alsoo 
bekragtigt. 
Eliesabet Gesink wedewe Kosters,       Wijnandus Meijer Als assistent, 
W. Linthuis,            Laurens Bekker. 
 
Folio 136  Nood Gerichte Gehouden den 27 Jan. 1751. Maantschepenen: W. Linthuijs 
en L. Bekker.  In Eijgenaar Persoonen erschenen sijn de E.E. Barnardus Elshoff en oud 
Burg. Jurriaan Stroink in qualiteijt als Mombaaren over de nae gelaten kinderen van 
wijlen Laurens Stroink en Jurrian Elshoff in Echte geteelt en bekenden sij Comparanten 
van Jurrian Elshoff off nu desselfs Erfgenamen ontfangen te hebben een Capitale 
Summa van 200 Caroli Guldens ad 20 st. het stuk segge f 200,-,-, strekkende tot 
betalinge van harer pupillen verkogten hoff off haagen gaarden gelegen binnen dese 
Stads Jurisdictie met de eene sijde an den hoff off gaarden van de wed.e Nicolaas 
Hoedemaker 
 
Folio 136 vo  Hoedemaker en met de andere zijde an den hoff off gaarden van Hendrik 
ten Cate met den voorsten eijnde an de Stads Strate etc., bekenden alsoo Sij 
Comparanten de  volle Cooppenningen van voornoemde parceel ten haaren Genoegen 
ontfangen te hebben en alsoo voldaan te sijn, deden derhalven van voorschreven hoff 
off gaarden afstand en bij deesen Gerichtelijk Transport Cessie en overdragt van dien 
ten profijte van gemelte Ancoper off nu derselver Erfgenamen deselve daar mede 



beervende ende haar en de harigen daarvan onterven sonder dat sij Transportanten 
voor haare pupillen daer aen het geringste meer behouden met  belofte desen Coop 
tegens een ider te staan wagten en wharen. Des 
                                                   
Folio 137  Des ten Waaren oirconde hebben wij Burgermeesteren voornoemt, die daar 
van uijtgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegul en eijgenhandige subscriptie 
bekragtigt Gelijk sulx mede door de Transportanten in haar voorschr. Qualiteijt 
Getekent en Gesegelt is.  Eodem dato.  In Eijgenaar Persoonen erschenen sijn de EE. 
Bernardus Elshoff Caverende mede voor sijn minderjarige dogter en dogters dogtertjen 
tot Amsterdam en Jurriaan Stroink H.s., beijde mede in qualiteijt als Mombaren over de 
kinderen, van wijlen Laurens Stroink en Joanna Elshoff Geweesen Eheluijden in Echte 
geteelt, Dominus Joannes Elshoff Caverende voor sijn absente huijsvrouw 
 
Folio 137 vo  Huijsvrouwe, Willem Grijp Caverende mede, voor sijn absente 
Huijsvrouwe Geertruijd Elshoff, voortz Egbert Scholten Caverende voor sijn meerder 
Jarige Dogter Hermina Scholten bij Harbardina Elshoff in echte geteelt alle Erfgenamen 
van wijlen de E. Jurriaan Elshoff, en bekenden Sij comparanten van Gerrit Plante en 
desselfs huijsvrouwe Margareta van Gogh ontfangen te hebben een Capitale summa van 
een honderd en sestigh Guldens ad 20 st. het stuk segge f 160,-,-, strekkende tot 
betalinge van haaren verkogten hoff off hagen gaarden gelegen binnen dese Stads 
Jurisdictie met  de eene sijde an den hoff off gaarden van de wed.e Nicolaas Hoede- 
                                                          
Folio 138  Hoedemaker en met de andere Sijde an den hoff off gaarden van Henr. ten 
Cate met den voorsten Ende an de Stads Strate etc. bekenden alsoo sij Comparanten de 
volle Cooppenningen van voornoemde parceel ten haaren genoegen ontfangen te 
hebben en alsoo voldaan te zijn. Deeden derhalven van voorschreven gaarden afstand 
en bij deesen Gerichtelijk Transport Cessie en overdragt van dien ten profijte van 
gemelte ancoperen, deselve daar mede beervende, en haar en de harigen daarvan 
onterven sonder dat Sij tranportanten daaran het geringste meer behouden met belofte 
desen koop tegens een ider te staan wagten en whaaren. Des ten oirconde hebben wij 
Burgerm.ren voor- 
                                                                   
Folio 138 vo  voornoemt die daarvan uijtgegevenen originelen brieff met onse Stads 
Zegel en Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt gelijk sulx mede door de Transportanten 
in haar voorschreven Qualiteit en de getrouden mede voor haar absente vrouwens 
getekent en gesegelt hebben.  Eodem dato.  In Eijgenaar Persoonen erschenen sijn de 
E.E. Bernardus Elshoff Caverende mede voor sijn minderjarige Dogter en Dogters 
doghtertien tot Amsterdam en Jurriaan Stroink H.S. beijde mede in qualiteijt als 
Mombaaren over de kinderen van wijlen Laurens Stroink en Joanna Elshoff Gewesen 
Echte Luijden in Echte geteelt Domine Jo- 
 
Folio 139  Joannes Elshoff Caverende voor sijn absente huijsvrouwe Willem Grijp, 
Caverende mede voor sijn absente huijsvrouwe Geertruidt Elshoff voortz Egbert 
Scholten Caverende voor sijn meerder jarige Dogter Hermina Scholten bij Harbardina 



Elshoff in Echte Geteelt alle Erfgenamen van wijlen de E. Jurriaan Elshoff en 
bekenden sij Comparanten van Hendrik Gerritzen ontfangen te hebben een Capitale 
summa van een Duijsent agt honderd guldens ad 20 st. het stuk seggen f 1800,-,-, 
strekkende tot betalinge van haare verkogte huijs en hofjen an de Stads Gragte Gelegen 
binnen dese Stad met de eene sijde an het huijs van de wed.e Nicolaas Hoedemaker en 
met de andere sijde naast het huijs off Pakhuijs van Willem Paaschen En 
 
Folio 139 vo  en met den voorsten Eijnde an de Strate en den agtersten Eijnde an de 
Stads Strate etc. bekenden alsoo Sij Comparanten de volle Cooppenningen van 
voorschreven huijs, hofjen en where ontfangen te hebben en voldaan te zijn. Deeden 
derhalven van voorschreven parcelen afstand en bij deesen Gerichtelijk Transport 
Cessie en overdragt van dien ten profijte van Gemelte Ancoper deselve daarmede 
beervende en haar en de harigen daarvan onterven sonder dat sij Tranportanten in haar 
voorschreven Qualiteit daar an het geringste regt off Eijgendom daar an behouden met 
belofte desen Koop tegens een ieder te staan wagten en whaaren als regt is. Des ten 
waaren oirconde hebben 
 
Folio 140  hebben wij Burgermeesteren voornoemt die daarvan uijtgegevenen 
originelen brieff met onse stads zegel en eijgenhandige subscriptie bekragtigt Gelijk sulx 
mede door de Transportanten in haar Qualiteit en de getroudens mede voor haar 
absente vrouwens Getekent en Gesegelt is.  Eodem dato.  Maantschepenen: H. 
Pennink loco Linthuijs en Laurens Bekker.  In eijgenaar Persoonen gecompareert en 
Erscheenen sijn Egbert Konnink en sijn huijsvrouwe Maria Scholten tutore marito 
bekenden en verklaren an die E.E. Gerrit Berenbrook en desselfs huijsvrouwe 
Deugdigh schuldigh te weesen een Capitale summa van 250 gld. ad 20 st. het stuk, van 
welke voornoemde 250 gld. sij Comparanten 
 
Folio 140 vo  Comparanten belooven jaarlix en alle jaaren voor Interesse te betaalen 
drie guldens van ijder honderd waarvan het eerste jaar rente sal koomen te vervallen op 
op primo meij 1752, en soo vervolgens tot de effectuele aflosse toe die an wederzijden 
na voorgaande denuntiatie van een half jaar voor den verschijnsdagh sal mogen en 
moeten geschieden, voor welke dan Geseijde Capitaal, En daar op te verlopene renten 
sij Comparanten bij deesen realiseren en verbinden en tot een vast hijpotheek en 
onderpand stellen haar Eijgen toebehorende huijs en where in sijn bekende bepalinge 
binnen dese stad op den so genaamden Labbedijk tussen de huijsen van de Weduwen 
Linthuijs en Elhorst en met den agtersten eijnde an de Stads Gragte kennelijk gelegen 
om in cas van onverhopelijke misbetalinge sij Renthefferen sigh daar 
                                                   
Folio 141  Daar an kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen soo voor 
Capitaal als daarop te verlopene renten alles onder renuntiantie van alle soo generale als 
speciale exceptien, en wel in Specie de Exceptie van ongetelden gelde. Des ten waaren 
oirconde hebben wij B.ren voornoemt die daarvan uijtgegevenen originelen brieff 
Eijgen handigh getekent en met het Stads Zegul bekragtigt gelijk zulx mede door hem 



Comparant en ten versoeke van desselfs vrouwe als schrijvens onervaren door de 
secretaris Theod. Pennink Getekent en gesegelt is. 
Noodgerigte gehouden den 25 maart 1761 Maandsch: J. Stroink en J.B. Lazonder. 
Is in Eigenaar persoon gecomp.t en Erschenen Gerrit Berenbrook meede Caverende 
voor desselfs absente huijsvrouw bekennende en verklaerende voorengem. Capitale 
Summa van penningen ad f 250 guld. met den Interesse van dien ten vollen aan hem te 
zijn gerestitueert en door sijn E. ontfangen deede derhalven daarvan niet alleen quiteren 
maar ook deesen voorenstaande Versettinge roijeren en annulleren mits deesen.  
                                                                                         
Folio 141 vo  Nood Gerichte Gehouden den 1 maart 1751. Maantschepen: J. Stroink en 
Jan Steenbergh.  In Eijgenaar Persoonen erschenen sijn Henrik Rierink en Bartha 
Bekker tutore marito, en bekenden sij Comparanten Deugdigh en eerlijk schuldigh te 
zijn, an de Dijaconije deser Steede, wegens opgenomen en verstrekte penningen een 
Capitale Summa van twee honderd en vijftigh Carl. guldens segge f 250 gld. ad 20 st. het 
stuk, Welke penningen Sij Comparanten belooven jaarlijx en alle jaaren te sullen en 
willen verrenten met drie derselver guldens van ider honderd, waar van het eerste jaar 
Interesse sal koomen te vervallen op primo Jan. 1752 en soo evrvolgens tot de 
effectuele aff- 
Folio 141 vo in de marge  Nood Gerigte Gehouden den 5 januarij 1765. 
Cor. coss.: Stroink e Swiers 
In eigenaar persoon erschenen is de E Jacob Plante als tijdelijke Diaken der Gereform. 
Gemeente alhier bekennende en verklaerende tegenstaande Capitaal met den interesse 
tot heeden verloopen door Jan Rierink te sijn gerestitueert aan de Diaconije alhier 
roijerende en annullerende derhalven deese tegenstaande versettinge. 
 
Folio 142  aflosse toe die ten wederzijden een halff jaar voor den verschijns dagh nae 
voorgaande denuntiatie sal moogen en moeten geschieden, voor welke dan geseijde 
Capitaal en daarop te verlopene renten, Sij Comparanten bij desen realiseren en 
verbinden en tot een vast hijpotheek en onderpand stellen haar Eijgen toebehorende 
huijs en wheere binnen dese Stad op den soo genaamden Labbedijk tussen de Huijsen 
van Tobias Cremer en Hendrik Udink sijdwaards en met den voorsten Eijnde an de 
Stads Strate kennelijk geleegen om in Cas van onverhopelijke misbetalinge sij 
Renthefferen sigh daar aan Cost en schadeloos sullen moogen en kunnen verhaalen soo 
voor Capitaal als daarop te verlopene renten alles onder renuntiatie van alle soo generale 
als speciale Exceptien en wel in 
 
Folio 142 vo  en wel in specie de Exceptie van ongetelden gelde. Des ten waaren 
oirconde hebben wij Burgermeesteren voornoemt die daarvan uijtgegevenen originelen 
brieff Eijgenhandigh Getekent en met onse Stads Zegul bekragtigt gelijk zulx mede 
door de comparanten getekent en gesegelt is. 
Noodgerichte gehouden den 4 maart 1751. Maantschepenen: Jurrian Stroink en H. 
Pennink loco Steenbergh.  In eijgenaar Persoon erschenen, de E. Benjamin Blijdenstein, 
en bekende hij Comparant ontfangen te hebben van Andreas van Lochem, en desselfs 
huijsvrouw, Maria Blijdenstein, een Summa van seeven en negentigh guldens segge 



                                                                      
Folio 143  Segge f 97 gld. strekkende tot betalinge van sijn verkogten halfscheijd van 
een halven gaarden off hoff waarvan de andere halfscheijd haar ancoperen selfs is 
toebehorende gelegen tussen de hooven off gaardens van Sr. Isak Paaschen, en Arnold 
Wagelaar Sijdwaards, en met den voorsten Eijnde an den Stads Haagen en met den 
agtersten eijnde an de Stads Gragte, en het halve hoff huijsjen daer in gelegen soo als 
deselve voormaals van de mede Erfgenamen van wijlen Willem ten Cate is angekogt, 
bekennende alsoo de volle Cooppenningen ontfangen te hebben en alsoo voldaan te 
zijn, Dede derhalven van voorschreven Parceel afstand, en bij desen Transport Cessie 
en overdragt van dien, ten profijte van geseijde aancoperen, deselve daar mede 
beervende, en hem off de sijnen daarvan onterven sonder dat hij Comparant daar an het 
geringste regt van Eijgendom meer behoud, met belofte desen Coop tegens eenider te 
staan wagten en waaren als regt was. Des 
 
Folio 143 vo  Des ten waaren oirconde hebben Wij B.ren voornoemt die daarvan 
uijtgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegel en Eijgenhandige subscriptie 
bekragtigt gelijk sulx mede door den Transportant getekent en gesegelt is. 
Noodgerichte gehouden den 1-sten meij 1751. Coss.:Henrik Pennink en J. Stroink 
loco Strik.  In Eijgenaar Persoonen Gecompareert en Erscheenen zijn Joan Stenvors en 
Desselfs huijsvrouwe M. ten Bouhuijs tutore marito en bekenden sij Comparanten 
oprecht en deugdigh schuldigh te weesen an Johanna Rijken wed.e 
Folio 143 vo in de marge  Noodgerigte gehouden den 1 maij 1790. Maandschepenen: J.B. 
Lasonder loco Swiers en N. Weddelink.  Comp.den Andr. Kosters en L. Zegeler als Diakenen meede 
Caverende voor hunne absente meedebroeders, verklarende von tegen staande Capitaal of restant van 
dien ad f 400,-,-, met de renten van dien voldaan te zijn bij obligatie door de heer J.B. Blijdenstein als 
meede koper van dit parceel aan de Diakonije afgegeven, roijerende dus deeze verzettinge.  
In fidem: H. Pennik F.z., secretaris. 
 
Folio 144  Weduwe van wijlen Jurriaan Scholten wegens resterende Cooppenningen 
van het verkogte huijs en Wheere Welke op den 20 maart 1750 is afgebrandt, en sij 
Comparanten naderhand de verbrande huijsplaatse hebben verkogt voor haar 
halfscheijd an Hdr. Wagelaar en desselfs huijsvrouwe Helena Helmigh, en Wijnand 
Meijer en desselfs vrouwe Cunnera Wagelaar kennelijk binnen dese stad gelegen een 
Capitale Summa van Ses honderd Carolij Guldens van 20 st. het stuk, belovende deselve 
jaarlijx en alle jaaren te zullen en willen verrenten met drie gelijke Guldens van ijder 
honderd, Waarvan het eerste jaar interesse sal koomen te vervallen op primo Meij 1752 
en soo vervolgens tot de effectuele aflosse toe die an weder zijden na voorgaande 
denuntiatie een halff jaar voor den 
 
Folio 144 vo  den verschijnsdagh sal moogen en moeten geschieden, voor welke dan 
Geseijde Capitaal en daarop te verlopene renten sij Comparanten bij deesen realiseren 
verbinden, en tot een speciaal hijpotheek en onderpand stellen haar Eijgen 
toebehorende huijs en Where Gelegen binnen dese Stad tusschen het huijs van Balster 



Greeve en het pakhuijs van Benjamin Blijdenstein, beneffens een vierde part van een 
weijde gelegen sijdwaards bijlangs de hooven van Lambert Boss en Laurens Lazonder 
en de wed.e Gerrit Nijenhuijs, en de Mathe off weijde van Henrik Werners, voorwaards 
an den Stads haagen, tegens meester Joost haagen Gaarden en dan nogh drie Losse 
 
Folio 145  Losse Gaarden eene bij de Duijvels keuken eene op de Heurne en de derde 
an het Getvelt kennelijk gelegen ten Eijnde sij vrouw Renthefferse ofte ware holderen 
deses Briefs in Cas van onverhopelijke misbetalinge sigh ten allen tijden daar an kost en 
schadeloos sullen kunnen en moogen verhalen soo voor Capitaal als daar op te 
verlopene renten, alles onder renuntiatie van alle soo generale als speciale Exceptien 
desen Enigsintz Contrarierende, en wel in specie de Exceptie van ongetelden gelde met 
verdere belofte des nodigh ten allen tijden betere vestenisse te willen doen. Des ten 
waaren oirconde hebben wij B.ren voornoemt die daar van uijtgegevenen originelen 
brieff Eijgenhandigh getekent en met het Stads Zegel bekragtigt gelijk 
 
Folio 145 vo  Gelijk sulx mede door beijde Comparanten getekent en gesegelt is.  
Noodgerichte gehouden den 4 meij 1751. Coss.: Henr. Pennink en W. Linthuijs loco 
Strik.  In Eijgenaar Persoonen erschenen zijn Henrik ten Cate de rato caverende voor 
desselfs absente huijsvrouwe Urssela Lazonder en Laurens Lazonder Caverende mede 
voor sijn absente huijsvrouwe Catharina Jannink en bekenden zij Comparanten van die 
E.E. Jan Jannink en Hermken Honhoff ontfangen te hebben een summa van honderd 
en vijff. 
 
Folio 146  Vijff en twintigh Guldens segge f 125,-,-, strekkende tot betalinge van haaren 
verkogten Gaarden den meulen Gaarden genaamt gelegen binnen dit Stads wigbol, met 
de eene zijde an den gaarden van Br. Laurens Bekker en met de andere zijde bijlangs het 
hofjen van de wed.e Steenbergh met den agtersten Eijnde an de Stads bleeken Grave, 
en met den voorsten eijnde an de Stads Strate bekennende alsoo sij Comparanten de 
volle Cooppenningen van Gemelten gaarden ontfangen te hebben en alsoo voldaan te 
zijn, deeden derhalven van voorschreven Gaarden afstand en bij deesen Transport 
Cessie en overdragt van dien,ten profijte van geseijde ancoperen en deselve daer mede 
beervende en haar en de harigen daervan ontervende sonder dat zij Comparanten Daar 
 
Folio 146 vo  Daar an het geringst recht van Eijgendom daar an behouden met belofte 
deesen Coop tegens een ider te staan wagten en waren als recht was. Des ten waaren 
oirconde hebben wij Burgerm.ren voornoemt die daar van uijtgegevenen originelen 
brieff met onse Stads Zegel en Eijgenhandige subscriptie bekragtigt, gelijk zulx mede 
door de Transportanten in haar Qualiteit als vooren getekent en gesegelt is. 
Noodgerichte gehouden den 2 junij 1751. Coss.: Stroink en Steenbergh. 
In Eijgenaar Persoon erschenen Henrik Gerritzen de rato Caverende voor 
 
Folio 147  Voor zijn minderjarige kinderen en bekende hij Comparant van die E.E. 
Henrik ten Cate en desselfs huijsvrouwe Urssela Lazonder, en Gerrit Swartcatte 
ontfangen te hebben een summa van een honderd en vijff en seventigh Guldens segge  



f 175,-,-, strekkende tot volle betalinge van sijn vercogte verbrande huijsplaatse Gelegen 
binnen dese Stad, sijdwaardz tussen de huijsen van beijde aencoperen en voorwaartz an 
de Stads Strate, vorders met alle sijn recht en gerechtigheden Lusten en Lasten, 
bekennende alsoo hij Comparant de volle Cooppenningen van gemelte parceel 
ontfangen te hebben, en alsoo voldaan te zijn. Doende derhalven van voorschreven 
Grond en Where afstand en bij desen Transport Cessie en overdragt van dien ten 
profijte van geseijde aencoperen, en deselve daar mede beervende, en hem en de sijnen 
daarvan ontervende, sonder dat hij Comparant off de zijnen daaran het geringste recht 
                                                               
Folio 147 vo  Recht van Eijgendom daar aen behouden met belofte desen koop tegens 
een ider te staan wagten en waaren als recht was. Des ten waaren oirconde hebben wij 
B.ren voorn.t die daar van uijtgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegel en 
Eijgenhandige subscriptie bekragtigt gelijk zulx mede door den Transportant in 
Qualiteijt als vooren Getekent en gesegelt is. 
Noodgerichte gehouden den 3 julij 1751. Coss.: Henrik Pennink en Jurriaan Stroink. 
Zijn voor ons in Eijgenaar Personen Erschenen die E.E. Gerrit Eelkink en desselfs 
huijsvrouwe Enneken Evertzen Slaade sijnde 
Folio 147 vo in de marge   Nood Gerigte Gehouden den 18 april 1761. Cor. Coss.:  Pennink 
en Stroink.  Is in Eigenaar persoon voor ons Burgerm.ren voorn., gecomp.t en erschenen Gerrit 
Eelkink versoekende dat teegenstaande Testament mogte worden geroijeer, geannulleert en gecasseeert het 
welke wi, B.ren voorn.t amptshalven niet hebben kunnen nog willen verweigeren. Zoo is het dat wij 
Burgerm.ren 't Zelve annuller. en  Casseren bij deesen met magt gevinge aan hem Gerrit Eelkink om 
weeder een ander testament te moogen maaken. 
 
Folio 148  Sijnde beijde bij goeden verstande en kennisse en verklaarden zij 
Comparanten te zamen, en een ieder in het bijsonder, overwoogen te hebben de 
kortheijd en brosheijd des Menschelijken Levens de Sekerheijd des Doods en de 
onsekere Uire van dien, Derhalven voorgenomen te hebben niet van hier te scheijden 
sonder alvorens van haar tijdelijke goederen te Disponeren, Weshalven sij Testatrice 
mitz deesen haaren Lieven Eheman de Mombaarschap opgesegt, en weder tot haaren 
mombaar gekooren, Dewelke haar van Gerichtz weegen werdt toegelaten de E. 
Secretaris Theodr. Pennink, en waartoe sij dan verklaarden getreden te zijn, uijt suiveren 
vrijen wille, sonder opmakinge, bedwangh off meisleijdinge van imand, bevelende 
vooraff hij Testator en zij Testatrice haare zielen, zoo haast 
 
Folio 148 vo  haast die uijt haare Lichamen sullen koomen te scheijden in de genadige 
handen van God Almagtigh, en haare Lichamen an de aarde tot een Eerlijke begravinge 
diensvolgens revoceren annulleren en Casseren Testator en Testatrice zamen en een 
ider in het bijsonder, alle haare vorige makingen dispositien, Heuwelijx Contracten off 
uijterste wille hoe die ook genaamt mogten worden, houdende deselve bij desen 
vernietigt en voor nul en van Geender Waarde. Komende dan ter Dispositie, 1-mo, 
geeven en maaken hij Testator, en zij Testatrice geassisteert als vooren, malkanderen, 
over en weder over het vrugt gebruik en volle tugt van 
 



Folio 149  Tugt van des Eerst afgestorvens Goederen Soo roerende als onroerende, 
Actien en Crediten den tijd sijns off haares leven in Eijgendom te behouden en te 
besitten. 2-do, Stellende verders nae onser beijder afsterven in die dan nogh over 
geblevene Goederen, tot onse waare en universele Erfgenamen de kinderen van onsen 
soon Everwijn Eelkink, Edogh met desen bedinge dat Gemelte onsen soon Gedurende 
zijn Leeven lank daarvan alleen de revenues off gebruik zal hebben, sonder die 
goederen te konnen of te moogen aan tasten en te verminderen. 3-tio, Willen en 
begeren wij Testator en Testatrice geassisteert als vooren dat in val onsen Soon 
Everwijn voornoemt dese onse makinge en Testamentaire dispositie, mogte willen 
betwisten dat deselve met de 
                                             
Folio 149 vo  De Legitime portie van onse goederen zal moeten afgaan en daar mede 
bevredigt zijn in sulken val den selven in de Legitime Instituere en verder niet. Alle het 
Geene voorschreven staat verklaren zij Testator en Testatrice geassisteert als vooren te 
weesen haaren suijveren vrijen wille, en begeren dat na haaren doode kragt sal hebben, 
soo en als het nae rechte best zal kunnen bestaan schoon alle solemniteijten nae rechte 
ereijscht hier inne niet agtervolgt waaren. In waarheijds kennisse hebben wij B.ren 
voornoemt dese beneffens Br. Jan Steenbergh als daar toe uijt beijder namen versogt 
terwijl deselve schrijvens on- 
 
Folio 150  onervaaren en Geen Singnet Gebruikende getekent en Gesegelt.  
Jan Steenberg,     H. Pennink Br.,    J. Stroink Br.,    Theod. Pennink assistent. 
Nood Gerichte Gehouden den 3 Aug. 1751. Coss.: Pennink en Steenbergh. 
In Eijgenaar Persoon erschenen Henrik Warners gewesen Coopman alhier en nu 
woonagtigh tot Laage voor hem selfs, en als Legitime Voigt van zijn minder Jarige 
 
Folio 150 vo  Jarige Dogter Margareta Waanders verklarende dat in gevolge Coopbrieff 
van den 7 Aug. 1750 en den 8. dito door Burgermeesteren alhier geapprobeert door die 
Ed. Willem Paaschen an hem ten genoegen sijn voldaan de kooppenningen van sijn 
verkogte huijs plaatse where en grond bij gemelte Coopbrieff breder vermelt en 
tegenswoordigh bij voorschreven ancoper met een Pakhuijs betimmert, doende 
derhalven voor hem selfs en in Qualiteit als vooren van die gemelte huijs plaatsen bij 
deesen Cessie en Transport soo en als sulx nae Landrechte behoort an den Ancoper 
voornoemt, sijn Ed. en desselfs Erfgenamen daar mede beervende en hem Transportant 
en de seijne daar van ontervende sonder daar an 
 
Folio 151  An enigh recht off praetensie meer iss hebbende. Des ten waaren oirconde 
hebben wij Burgermeesteren voornoemt neffens den Transportant die daarvan 
uijgegevenen originelen brieff Eijgenhandigh getekent en gesegelt. 
Nood Gerichte Gehouden den 5 Aug. 1751. Coss.: Henrik Pennink en Jurriaan 
Stroink.  In Eijgenaar Persoon erschenen is Henr. Warners van Lage voormaals alhier 
gewoont hebbende voor hem selfs, en als vader en Legitme voogt van sijn minder jarige 
Dogter Margareta Warners en doed in gevolge Coopbrieff heden opgericht bij desen 
Transport en overdragt, an die E.E. Herman 



 
Folio 151 vo  Herman van Lochem en sijn huijsvrouwe Anna Hoedemaker van sijns 
Comparantz vierde part van het huijs en woninge genaamt de Clander met die daar in 
sijnde Gereetschap tot de Clanderije Gehorende, met die daarbij gehorende gaarden 
Grond, soo als bij Hendrik van Lochem in Gebruik, en bij Coopbrieff heden daer van 
opgericht breder gespecificeert, bekennende daer voor den vollen koop pennink ter 
Summa van een honderd en vijff en twintigh Guldens van ancoperen ontfangen te 
hebben, oversulx haer Vercoperen en den harigen daarvan ontervende, en die 
ancoperen daer mede beervende. Des ten waren oirconde hebben wij B.ren voornoemt 
Die daarvan uijtgegevenen originelen brieff neffens den Vercoper getekent en gesegelt. 
                                                                                
Folio 152  Nood Gerichte gehouden den 6 Septembris 1751. Coss.: Jurriaan Stroink en 
Joan Steenbergh.  In Eijgenaar Persoonen Gecompareert en erscheenen zijn, Aaltjen 
Bossier wed.e wijlen Nicolaas Reijger Geassisteert met de Secretaris Theodr. Pennink, 
voortz Coenraat Reijger voor hem selfs en Caverende voor sijn huijsvrouwe Anna 
Geertruid Stoltencamp, Anthonij Reijger, Jan Lazonder in heuwelijk hebbende 
Harbardina Reijger waarvoor deselve mede Caveert, en Jacob Reudink Caverende mede 
voor desselfs huijsvrouwe Margareta Reijger (: caverende verders de booven genoemde 
Comparanten mede voor haer absente Broer off Zwager Jan Reijger in heuwelijk 
hebbende Judith ten Vaarde :) en bekenden an die E.E. Henrik Baavink en desselfs 
huijsvrouwe Aaltjen van Lochem van weegen bij haar Comparanten Moeder 
opgenomen en Genegotieerde penningen en die zij 
Folio 152 in de marge  Anno 1758 den 7 Septembris zijn dese tegenstaande penningen door 
Herman van Lochem als schoonvader van Henrik Bavin, met den Intresse van dien wederom van 
Albert Wagelaar ontfangen. Deden daa rvan naedat zijn schoonsoon als voor enigen tijd daar van 
handtastinge, an de B.ren Pennink, en Gerritzen gedaan hadde ten vollen Quiteren, en dese versettinge 
roijeren, Cassere, en te niete doende, mitsgaders voor goede betalinge bedanken, als rechtens is. 
 
Folio 152 vo  Zij tot betalinge harer schulden in goeden genoegen wederom aengelegt 
hebben Oprecht en deugdigh Schuldigh te weesen een Capitale Summa van vijff 
honderd Carl. Guldens segge f 500,-,-, ad 20 st. het stuk van welke Capitaal zij 
Comparanten belooven jaarlix en alle jaaren voor Interesse te betalen 3, 1/4 guldens 
voor ider honderd waar van het eerste jaar Interesse sal koomen te vervallen als heeden 
over een jaar en soo vervolgens tot de Effectuele aflosse toe die an wederzijden nae nae 
voorgaande denuntiatie van een halff jaar voor den verschijnsdagh sal mogen en 
moeten geschieden Voor welke Geseijde Capitaal en Daer op te verlopene renten zij 
Comparanten bij deesen realiseren en verbinden en tot een vast hijpotheek en 
onderpand stellen haer Eijgen toebehorende Weijde off Mathe Gelegen binnen dit Stads 
Wighbolth, voorwaartz an den wegh voorbij Krabben huijs gaande en 
 
Folio 153  en met de eene zijde bijlangs de weijden off mathen van de Erfgenamen 
Henrik Swartcatte en den Heer Ontfanger Cost, en met de andere zijde bijlangs de 
weijden van Corthuijs en Herman Schouwink, om in Cas van onverhopelijke 
misbetalinge sij Renthefferen zigh daar aen Cost en Schadeloos sullen kunnen en 



moogen verhaalen soo voor Capitaal als daar op te verlopene renten, alles onder 
renuntiatie van alle soo generale als speciale Exceptien en wel in specie de Exceptie van 
ongetelden gelde. Des ten waaren oirconde hebben wij B.ren voornoemt die daer van 
uijtgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegel en Eijgenhandige subscriptie 
bekragtigt, Gelijk zulx mede door de Comparanten Caverende als vooren Getekent en 
Gesegelt is. 
                                                                      
Folio 153 vo  Wij B.ren der Stad Endschede Certificeren hier mede dat op den 9 meij 
1750 teste prothocollo die E. Henrik Rierink mr. kleermaker alhier bij een publijcqh 
gerichtelijke vercopinge aangekogt heeft, het huijs, huijsplaatse, Where en Grond door 
de ontvlugtinge van Cornelis Scheven an desselfs Crediteuren vervallen en nae 
voorgaande kerkenspraken alsoo Gerichtelijk verkogt, en dat nae gedane betalinge der 
Gerichtz Jura insate en hooge gelderen en betalinge enige gepraefereerde Crediteuren, 
de Diaconije alhier daarin blijft gevestigt met een wettigh gerealiseert Capitaal van 250 
Carl. Guldens, die door mr. Rierink voornoemt daarvan als een 
 
Folio 154  een restante Cooppennink ten profijte der gereformeerde Diaconije alhier is 
blijven staan en alzoo nae ouder gewoonte Jaarlix moet worden verrentet en an de 
tijdelijke Dijaconije alhier tot den tijd van aflosse de Interessen moeten worden voldaan, 
Doende wij B.ren voornoemt over sulx van de geseijde behuijsinge, huijsplaatse Wheere 
en grond (onder reserve van het verband als vooren van f 250,-,) an voorschreven mr. 
Rierink, en desselfs huijsvrouwe en Erfgenamen Cessie en Transport zoo en als nae 
Rechte behoordt. In oirconde der waarheijd hebben wij B.ren voornt. die daarvan 
Uijtgevenen originelen brieff door twee Maandschepenen als B.ren Linthuijs en Bekker 
en secretaris gedaan ondertekenen en met het Stads Zegul bekragtigt. Actum Endschede 
den 6 Octobris 1751. 
 
Folio 154 vo  Noodgerichte gehouden den 9 Octobris 1751. Maantschepenen: W. 
Linth(u)ijs en Laurens Bekker.  In Eijgenaar Persoon erschenen hr. Isak Paaschen 
Caverende mede voor sijn suster Juffr. Christina Paaschen en bekenden van Berent 
Eelkink ontfangen te hebben een Capitale summa van 200 Car. gld. segge twee honderd 
guldens strekkende tot volle betalinge van hare verbrande verkogte huijsplaatse en 
annexe grond soo en als vercoperen in Eijgendom hebben beseten gelegen binnen dese 
Stad sijdwaards an den hoff off grond van de Heer Dr. Stokman en de soo genaamde 
Paapsche kerke voorwaartz bijlangs den Hoff van de hr. Abr. Paaschen vorders met 
allen zijn recht en gerechtigheeden Lusten en Lasten, bekennende alsoo hij Comparant 
voor hem, en in sijn voorschreven Qualiteit de volle kooppenningen van gemelte 
parceel ontfangen te hebben en alsoo voldaan 
                                                            
Folio 155  Voldaan en betaalt te zijn. Doende derhalven van voorschreven grond 
afstand en bij deesen Transport Cessie en overdragt van dien ten profijte van geseijde 
aancoper deselve daarmede beervende, en hem Comparant en de Zijne daar van 
ontereven met belofte desen Koop tegens een ider te staan wagten en waaren als recht 
was. Des ten waaren oriconde hebben wij B.ren voornoemt die daar van uijtgegevenen 



originelen brieff met onse Stads Zegul en Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt gelijk 
zulx mede door den Transportant en in sijn voorschreven Qualiteijt als vooren getekent 
en gesegelt is. 
 
Folio 155 vo  Nood Gerichte gehouden den 28 Octobris 1751. Maantschep:  
W. Linthuijs en L. Bekker.  Zijn voor ons in Eijgenaar Persoonen erschenen Jan Hols, 
en desselfs huijsvrouwe Geesken ter Brake sijnde beijde bij goeden kennisse en 
verstande edogh de Laaste Siek te bedde liggende en verklaarden sij Comparanten 
overwoogen te hebben de kortheijd en brosheijd des menschelijken Levens de 
sekerheijd des Doods en onsekere uire van dien en daarom niet gaarne van hier te willen 
scheijden eer en bevoorens van haar tijdelijke goederen te hebben gedisponeert 
weshalven zij Testatrice mitz desen haaren 
 
Folio 156  haaren Lieven EEheman de Mombaarschap heeft opgesegt en weder tot 
haaren Mombaar gekooren dewelke haar van Gerichtz weegen word toegelaten de E. 
Secretaris Theodr. Pennink waar toe zij dan verklaarden getreden te zijn uijt suijveren 
vrijen wille sonder opmakinge off misleijdinge van imand, bevelende vooraff haare 
Zielen zoo haast sie uijt haaren Lichhaamen zullen komen te scheijden in de Genadige 
handen van God Almagtigh, en haare Lichaamen an de aarde tot een eerlijke 
begravinge, komende dan ter dispositie. 1-mo, stelt en nomineert hij Testator in val 
voor sijne Lieve huijsvrouwe komt te overlijden tot 
 
Folio 156 vo  Tot zijn enigste Erfgenaam zijn Lieve huijsvrouwe Geesken ter Brake hier 
vooren genoemt in alle zijn hebbende of nogh te verkrijgene goederen geen 
uijtgesonderd hoe die ook zijn en indiferent waar die ook mochten gelegen zijn en 
onder de naam van goederen konnen begrepen worden om deselve te keeren en te 
wenden nae haar Lust en welgevallen sonder daar van ietz uijt te keeren, dan alleenlijk 
de Legitime portie an desselfs moeder Geesken ter Hofstede. 2-do, Vervolglijk stelt en 
Institueert zij Testatrice geassisteert als vooren tot haare waare en universeele 
Erfgename haaren Lieven Eheman 
 
Folio 157  Eheman Jan Hols, hier vooren genoemt in alle haare off nogh te verkrijgene 
goederen Geene uitgesonderd waar die ook mogten gelegen zijn en onder de naam van 
goederen konnen begrepen worden om deselve te keren en te wenden nae zijn lust en 
welgevallen zonder daar van ietz uijt te keeren dan alleenlijk de legitime portie an haar 
vader Jan ter Brake, Alle het geene voorschreven staat verklaaren hij Testator en zij 
Testatrice Geassisteert als vooren te weesen haare suijveren vrijen wille, en begeeren dat 
nae haarer Dood kragt sal hebben soo en als nae rechte best sal konnen bestaan schoon 
alle 
 
Folio 157 vo  alle solemniteijten nae rechte vereijscht hierinne niet agtervolgt waaren. 
In waarheijds kennisse hebben wij B.ren voornoemt dese beneffens den Testator en de 
Secretaris Theodr. Pennink als daartoe uijt Testatricen naame versogt terwijl deselve 
schrijvens onervaaren en geen Singnet gebruijkende getekent en gesegelt. Actum als 



booven.   W. Linthuis,      Laurens Bekker,       IJan Hols,                                                                                                                               
Theodr. Pennink, assistent.  
 
Folio 158  Nood Gerichte gehouden den 27 November 1751. Coss: Pennink en 
Stroink.  In Eijgenaar Persoonen erschenen zijn Albert Hevink en Engele Velthuijs 
tutore marito en bekenden zij Comparanten oprecht en Deugdig schuldigh te weesen an 
Margareta van Loo wed.e wijlen Jan Bekker Linthuijs, een Capitale Summa van een 
honderd en seventigh Guldens ad 20 St. het stuk segge f 170,-,-, Welke penningen zij 
Comparanten bekenden verstrekt te zijn tot weder opbouw van haar huijs etc., Welke 
penningen zij Comparanten beloven jaarlijx en alle jaaren te zullen en willen verrenten 
met drie en een halff derselver guldens van 't honderd waar van het eerste jaar Interesse 
sal koomen te verschijnen op primo meij 1752 en soo vervolgens tot de effectuele 
aflosse toe, die ten wederzijden een halff jaar voor den 
Folio 158 in de marge  Nood Gerigte gehouden den 26 sten Januarij 1765. 
Cor. coss.: J. Stroink en H. Gerredtsen.  Is gecompt. de Heer proc.r Herm. Bos als gevolmagtigde van 
de wed.e Herm.s van Loo en Zoon Jan van Loo bekennende van dese tegenstaande Capitale Somma 
van penn. met de interessen en verschoten vuirstedegeld, als aangewende Costen bij Conventie te zijn 
voldaan met Eene Somma van f 220,-,-. Deede derhalven deese versettinge roijeren annulleren en 
Casseren. 
 
Folio 158 vo  Den verschijnsdagh nae voorgaande denuntiatie sal mogen en moeten 
geschieden voor welke dan geseijde Capitaal en daar op te verlopene renten zij 
Comparanten bij deesen realiseren en verbinden en tot een vast hijpotheek en 
onderpand stellen haar haar Eijgen toebehorende huijs en Wheere binnen dese Stad op 
den soogenaamden Labbedijk tussen de huijsen van, Coert Wennink en Herman 
Velthuijs, voorwaartz an de Stads Strate, en met den agtersten Eijnde an de Stads 
Gragte kennelijk gelegen om in Cas van onverhopelijke misbetalinge sij Renthefferse 
ofte waare holderen deses briefs sigh daer an kost en schadeloos zal kunnen en moogen 
verhalen soo voor Capitaal als daarop te verlopene renten alles onder renuntiatie van 
alle soo generale, als speciale Exceptien, en wel in 
 
Folio 159  in specie de  exceptie van ongetelden gelde. Des ten waaren oirconde hebben 
wij B.ren voorn.t die daarvan uijtgegevenen originelen brieff  Eijgenhandigh getekent en 
met het Stads Zegel bekratigt, gelijk zulx mede ten versoeke van beijde Comparan. 
naame als schrijvens onervaaren en geen Singnet gebruikende door de Secretaris 
Theodr. Pennink getekent en gesegelt is. 
Noodgerichte gehouden den 29 Novembris 1751. Coss.: Stroink en Steenbergh. 
In eijgenaar persoon erscheenen is Beerent Eelkink en bekende van Laurens Greeve en 
des 
 
Folio 159 vo  desselfs huijsvrouwe Janna Maria Hoevink ontfangen te hebben een 
Capitale Somma van twe honderd vijf en negentig Car. Guldens segge 295,-, strekkende 
tot volle betaelinge van sijn verbrande en verkogte huisplaatze en annexe grondt soo en 
als dezelve voormaels van Sr. Izak Paschen en desselfs Suster juffr. Christina Paschen 



heeft aen sig gekogt, geleegen binnen dese Stadt sijtwaarts aen den hof of grondt van de 
heer Dr. Stokman en de soogenaemde Paapsche kerke, voorwaarts bijlangs den Hof 
 
Folio 160  Hof van Sr. Abraham Paschen vorders met alle sijn regt en Geregtigheeden 
Lusten en Lasten bekennende alzoo hij Comparant de volle Kooppenningen van 
gemelde Parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaen en betaelt te zijn, Doende 
derhalven van voorschr. grond afstandt en bij deezen Transport Cessie en overdragt 
vandien, ten profijte van gezeijde aenkooperen dezelve daermeede beervende en hem 
Comparant en de Zijne daer van onterven met belofte deezen koop teegens een ieder te 
staan wagten en waeren als regt was. Des  
 
Folio 160 vo  Des ten waaren oirconde hebben wij B.ren voorn.t die daervan 
uitgegeeven origineelen brieff met onse Stadts Zeegel en Eijgenhandige subscriptie 
bekragtigt gelijk sulx meede door den Transportant geteekent en op sijn verzoek als 
geen signet gebruikende door secretaris Theodr. Pennink gezegelt is. 
Noodgerichte gehouden den 15 Januarij 1752. Coss.: W. Linthuijs en Laurens 
Bekker.  In Eijgenaar Persoonen erscheenen zijn Aaltjen Rekers gewesen weduwe van 
Engbert Cromhoff, geassisteert met haaren weder angetrouden man Henrik 
 
Folio 161  Henrik Gerritzen en bekenden van Carel Zijchler en desselfs huisvrouwe 
Janna Lazonder ontfangen te hebben een Capitaele Somma van van drie hondert een en 
negentig Car. Guldens segge f 391,-,-, Strekkende tot volle betaelinge van haar verkogte 
huis en annexe where, Geleegen binnen deze Stadt tussen de huisen van Sr. Abraham 
Paschen en Gerrit Nijhof, voorwaards aen de Stads Straate met alle zijn oude regt en 
geregtigheeden Lusten en 
                                           
Folio 161 vo  en Lasten, bekennende alzoo zij Comparante geassisteert als vooren de 
volle Cooppenningen van gemelte huijs en annexe where ontfangen te hebben, en alzoo 
voldaan en betaalt te zijn. Doende derhalven van voorschreeven huijs Cum annexis 
afstandt, en bij deezen Transport Cessie en overdragt van dien, ten profijte van gezeijde 
aenkoperen dezelve daar meede beervende en haar Comparante of de harigen daarvan 
ontervende met belofte dezen koop Tegens 
 
Folio 162  Teegens een ieder te staan wagten en waeren als regts. Des ten waaren 
oirconde hebben wij Burgerm.ren voorn.t die daarvan uitgegeven origineelen brieff met 
onse Stads Zegel en Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt gelijk sulx meede ten versoeke 
van de Transportante geassisteert als vooren als schrijvens onervaren en geen signet 
gebruikende, door secretaris Theodr. Pennink getekent en gezegelt is. 
Eodem dato. In eijgenaar personen Erscheenen 
 
Folio 162 vo  Erschenen zijn Aaltjen Rekers geweezen weduwe van Engbert Kromhof 
g'assisteert met haeren weeder aengetrouwden man Hindrik Gerritzen, en bekenden van 
Jan Hanterman, en desselfs huisvrouwe Geertruit Cramers, ontfangen te hebben een 
Somma van een en 't negentig guldens segge f 91,-,-, Strekkende tot volle betaelinge van 



haaren verkogten gaarden geleegen in de Heggengaarden binnen dit Stads Wichbolt, 
tussen aenkoperen en 
 
Folio 163  en Jan Derkzen Bekkers Gaardens met alle zijn oude en nieuwe regt en 
geregtigheeden Lusten en Lasten, bekennende alzo zij Comparante geassisteert als 
vooren de volle Cooppenningen van gemelte parceel ontfangen te hebben en alzoo 
voldaan en betaalt te zijn. Doende derhalven van voorschreeven parceel afstandt, en bij 
dezen Transport Cessie en overdragt van dien ten 
                                         
Folio 163 vo  ten Profijte van gezeijde Aenkoperen de zelve daar meede beervende en 
haar Comparante of de harigen daarvan ontervende met belofte dezen koop tegens een 
ieder te staan wagten en waeren als regt was. Des ten waeren oirconde hebben wij 
Burgerm.ren voorn.t die daarvan uitgegeven originelen brieff met onse Stads Zegel en 
Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt gelijk sulx mede ten versoeke van de 
Transportante geassisteert als vooren als schrijvens onervaren en geen signet 
gebruikende door secretaris Theodorus Pennink getekent en gezegelt. 
                                          
Folio 164  Nood Gerichte gehouden den 25 Januarij 1752. Coss.: Henr. Pennink en 
Jurr. Stroink.  In eijgenaar Personen erscheenen zijn Carel Zijchler en desselfs 
huisvrouwe Janna Lazonder idq. tutore marito, en bekenden van Jan Euldrik, en 
desselfs huisvrouwe Elsken Faneker, ontfangen te hebben een Capitale Somma van twe 
hondert en vijf en twintig Guldens zegge f 225,-, Strekkende tot volle betaelinge van 
haerer verkogte en gedeeltelijk 
 
Folio 164 vo  gedeeltelijk verbrande huis en annexe Where geleegen binnen deze Stadt 
tussen de huisen van Sr. Abraham Paschen en Gerrit Nijhof, voorwaards aen de Stads 
Strate vorders met alle desselfs oude en nieuwe regt en Geregtigheden, bekennende 
alzoo de Comparanten de volle Cooppenningen ontfangen te hebben en alsoo voldaen 
en betaelt te zijn, Deden derhalven van voorschreven huis en where etc. afstandt en bij 
dezen Gerigtelijke Cessie Transport en overdragt van dien ten profijte van gezeijde 
aenkoperen, deslve daar mede beervende ende haer 
 
Folio 165  haar en de harigen daar van onterven. Sonder dat zij Transportanten daar 
aen het geringste regt meer behouden, met belofte deezen Coop tegens een ieder te 
staan wagten en waahren als regt was. Des ten waaren Oirconde hebben wij B.ren 
voornoemt, die daar van uitgegevenen originelen brief met onse Stads Zegel, en 
Eijgenhandige subscriptie bekragtigt, Gelijk sulx meede door de Comparanten getekent 
en gezegelt is. 
 
Folio 165 vo  Nood Gerichte gehouden den 28 Jan. 1752. Coram coss.: L. Bekker   
Steenbergh.  In Eijgenaar Persoon erschenen is Sr. Barnardus Elshof caverende meede 
meede voor desselfs minder jarige en ongetrouwde Dogter juffrouw Gezina Elshof en 
bekende hij Comparant van de E.E. Isaac Naber en Jan Bliedenstein ontfangen te 
hebben een Capitale Somma van elf hondert en vijf en seventig Guldens segge f 1175,-, 



strekkende tot volle betalinge van comparants verkogte en verbrande huisplaatze en 
annexe where en 
 
Folio 166  en grond etc.. soo en als verkoper in Eijgendom heeft beseeten geleegen 
binnen dese Stadt tussen de huisen van de Commis Pieter Roessink en de wed.e en 
erfgenaemen van wijlen oud burgerm.r Jan Bossier, voorwaards aen de Stads Strate 
vorders met alle sijn regt en Geregtigheden Lusten en Lasten, bekennende alzoo hij 
Comparant voor hem en in zijn voorschr. qualiteit de volle kooppenningen van 
voorschr. Parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaen en betaelt te zijn. (: Doende 
niet alleen daarvan bij deezen quiteren maar ook gerigtelijk Transport Cessie en 
overdragt van dien :) Ten profijte van gezeijde Aenkoperen dezelve daar 
 
Folio 166vo  daarmeede beervende en hem Comparant en de zijne daarvan onterven 
met belofte dezen koop tegens een ieder te staan wagten en waren als regt was. Des ten 
waren oirconde hebben wij Burgerm.ren voorn.t die daarvan uijtgegevenen originelen 
brief met onse Stads Zegel en eijgenhandige Subscriptie bekragtigt, Gelijk sulx meede 
door den Transportant voor hem en in zijn voorschreeven qualiteit als vooren getekent 
en gezegelt is. 
 
Folio 167  Nood Gerichte ehouden den 19 Februarij 1752. Maantschepenen: Laurens 
Bekker en  Jan Steenbergh.  In Eijgenaar Persoonen erschenen zijn Wijnant Nijhof, en 
Fenneken Volbert idque tutore marito en bekenden van de wed.e Nicolaas Hoedemaker 
ontfangen te hebben een Capitale Summa van een hondert en vijftig Gulden zeggen  
f 150 gulden, Strekkende tot volle betaelinge van harer verbrande en verkogte 
huisplaatze, Gelegen binnen deze Stad sijtwaarts bij langs den Hof van Sr. Willem 
Paschen en de behuijsinge van Lucas Smit met den agtersten eijnde aen de Gragte, 
voorwaerds aen de Stads Strate, verders met alle desselfs oude en nieuwe regt en 
Geregtigheden, bekennende 
 
Folio 167 vo  bekennende alzoo de Comparanten de volle Cooppenningen ontfangen 
te hebben en alzoo voldaen en bebetaelt te zijn, deden derhalven van voorschr. Parceel 
afstandt en bij dezen Gerigtelijk Transport, Cessie en overdragt van dien ten profijte 
van gezeijde Aenkoperse en hare Erffgenamen, dezelve daarmede beervende en haar 
Comparanten en de haerigen daarvan onterven sonder dat zij Transportanten daer aen 
het geringste regt van eijgendom meer behouden, met belofte desen Coop tegens een 
ieder te staan wagten en waeren als regt was. Des ten waeren Oirconde hebben wij 
B.ren voorn.t die daarvan uitgegevenen originelen brief met onse Stads Zegel en 
Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede door de Comparanten getekent 
en gezegelt is. 
 
Folio 168  Nood Gerigte gehouden den 5 April 1752. Coss.: Bekker en Steenbergh. 
In Eijgenaer Persoon erschenen is Geertruijd Vos huijsvrouwe van Henrik Venterink, 
dewelcke haaren Lieven Eheman de Mombaarschap opgesegt en wederom tot haaren 



Mombaar verkooren de E.E. Theodr. Pennink secretaris deser Stede dewelcke haar van 
desen Edelen en achtbaren Gerichte is toegelaten. Settende sich op eenen stoel, edogh 
haar verstandt seer wel magtigh als ons gebleken is, overwogende te hebben de 
kortheijd en brosheijd des Menschelijken Lichaams de sekerheijd des Doods en 
onsekere uijre van dien, en daer om niet gaarne van hier te scheijden eer en bevoorens 
van haare tijdelijke goederen te hebben gedisponeert, tot welke Dispositie sij Testatrice 
geassisteert met haaren                      
 
Folio 168 vo  haaren hier booven genoemden Mombaer verklaarde getreden te zijn uijt 
suiveren vrijen wille sonder bedwank, opmakinge off misleijdinge van imand, komende 
dan ter Dispositie. Eerstelijk beveelt zij Testatrice haere Siele soo haast die uijt haare 
Lichaam sal komen te scheijden in de genadige handen van God Almagtigh, en haar 
Lichaam an de aarde tot een eerlijke begravinge. Ten tweeden maakt zij Testatrice 
geassisteert als vooren,  na haar dood an haarenLlieven Eheman Henrik Venterink, alle 
haare goederen roerende en onroerende, linnen en wullen klederen soo tot haar Lieff als 
anders gehorende, Silver en Goud gemunt en ongemunt 
 
Folio 169  ongemunt actien en Crediten niet van allen exempt, om hetselve nae haaren 
Doode te besitten en daer mede te doen en handelen nae sijn wel gevallen. Alle het 
welke voorschreven staat verklaart sij Testatrice geassisteert met haaren toegelaten 
Mombaar te weesen haaren suijveren vrijen wille en begeert dat nae haaren Dood kragt 
sal hebben soo en als het nae rechte best sal kunnen bestaan, schoon alle solemniteijten 
nae rechte vereijscht hier inne niet agtervolgt waaren. In waarheijds kennisse hebben 
B.ren voonoemt beneffens de Secretaris Theodr. Pennink als daar toe uijt Testatricen 
name versogt, terwijl deselve schrijvens onervaaren en geen singnet gebruikende 
getekent en gesegelt. 
Laurens Bekker.    Jan Steenberg.    Theodr. Pennink qqa.                                                                                              
 
Folio 169 vo  Nood Gerichte gehouden den 15 April 1752. Maandschepenen: L. Bekker 
en J. Steenberg loco Linthuis.  In Eijgenaar Persoonen erscheenen zijn Berent Greve, en 
desselfs huisvrouwe Eva Helmig, idq. tutore marito, en bekenden van Claas Wesselink 
en desselfs huisvrouwe Eefjen ter Welle, ontfangen te hebben een Capitaele Somma van 
een honderd sestig Car. g.s. seggen f 160,-, Strekkende tot volle betaelinge van haeren 
verkogten hof of haegen Gaarden, Gelegen op dezen Stads haagen, sijdwaartz tussen de 
hooven van de wed.e Nicol. Hoedemaker en Berent Schukkink, bekennende alzoo zij 
Comparanten de volle Cooppenningen van gemelde parceel ontfangen te hebben en 
alzoo voldaan en betaald zijn deden 
                                                   
Folio 170  deden derhalven van voorschr. Hof of haagen Gaarden afstand en bij dezen 
geregtelijk Transport Cessie en overdragt van dien ten profijte van gezeijde aenkoperen 
dezelve daar meede beervende en haar Comparanten en de haerigen daar van onterven 
met belofte dezen Coop tegens een ieder te staan wagten en waeren als regt was. Des 
ten waaren oirconde hebben wij B.ren voornt. die daar van uijtgegevenen originelen 



brief met onse Stads Zegel en eijgenhandige Subscriptie bekragtigt gelijk sulx meede 
door de Transporportanten getekent en gezegelt is. 
 
Folio 170 vo  Nood Gerichte gehouden den 26 April 1752. Maantsch: J. Willem Swiers, 
loco Linthuis en Laurens Bekker.  Erscheenen Janna Minkmaat huisvrouwe van 
Hendrik Bremars, sijnde Militair of Vleugelman onder de Guardes infanterije van Zijn 
Koninglijke Majesteit van Pruijssen, welke Janna Minkmaat geassisteerd in dezen met 
Br. Pennink vermogens volmagt door haeren gemelten Eheman op Comparante 
gepasseerd, bekende tot slot van rekeningen van de vrouw wed.e van wijlen Abr. ten 
Cate ontfangen te hebben een Sa. van Ses honderd en dertig Car. Gls. zegge 
 
Folio 171  zegge f 630,-, dewelke met de vorige gedaene betaelinge en bij Liquidatie van 
rekeninge strekken tot complete Voldoeninge van sodaene elf honderd en twe en sestig 
guldens en tijn St. als wijlen Abr. ten Cate voorn.t voor gemelte Henr. Bremars en 
huijsvrouwe, van wijlen Br. Strick  ontfangen heeft, waarvan sij Comparante 
geassisteerd als vooren bij desen, niet alleen ten vollen quiteert, maar ook voor alle 
verdere namaninge caveert, en insgelijks bekennende op dato ter praesentie van ons 
Burgerm.ren voorn.t alle d' acten en papieren tot dese saeken specterende, meede bij 
haar Comparante van de vrouw wed.e ten Cate voorn.t ontfangen en aen haar 
overhandreikt te 
 
Folio 171 vo  te zijn. Des ten Oirconde hebben wij B.ren voorn.t die daar van 
uijtgegevenen originelen brief met onse Stads Zegel en eijgenhandige Subscriptie 
bekratigt, En is deze tot meerder securiteit door de vrouw Comparante en assistent 
mede eijgenhandig getekent en met het Cachet van de laaste gezegelt.   
 
Folio 172.  blanco. 
 
Folio 172 vo  Nood Gerichte gehouden den 1 Maij 1752. Maantschepenen: Jurriaen 
Stroink loco Pennink, en J.W. Swiers.  Erscheenen Hendrik ter Heege en bekende van 
Hendrik Robers ontfangen te hebben een Somma van een honderd en vijftig Guldens, 
Strekkende tot volle betaelinge van Comparants verkogte hoekjen groen grond in sijn 
bekende bepaelinge bij Poort Jans hekke geleegen en zulx met zijn oude regt en 
geregtigheeden Lusten en Lasten en bekennende alzoo hij Comparant de volle 
Cooppenningen van gemelde parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt 
te zijn, dede derhalven van voorschreven grond 
 
Folio 173  grond afstand en bij deezen Transport Cessie en overdragt, van dien ten 
profijte van gemelde aenkoper, dezelve daarmede beervende en hem en de sijne daar 
van onterven met belofte dezen Coop tegens een ieder te staan wagten en waeren als 
regt was. Des ten waeren waeren Oirconde hebben wij B.ren voorn.t die daar van 
uijtgegevenen Originelen brieff met onse Stads Zegel en Eijgenhandige Subscriptie 
bekragtigt, Gelijk sulx meede ten versoeke van den Transportant als schrijvens 



onervaren en geen signet gebruikende door de Secretaris Theodr. Pennink getekent en 
gezegelt is.                            
 
Folio 173 vo  Eodem dato.  In Eijgenaar Persoon erscheenen Hendrik ter Hege 
bekende en verklaarde aen de E.E. Berent Lutke Spelberg en desselfs huisvrouwe 
opregt en deugdig schuldig te weesen wegens verstrekte penningen een Capitale Somma 
van honderd en vijftig Car. Guldens ad 20 Stuiv. het stuk, van welke voornoemde 
penningen hij Comparant belooft en aenneemt jaarlijks en alle jaaren te zullen en willen 
verinteressen met drie gelijke Guldens van 't honderd, waarvan het eerste jaar interesse 
zal koomen te vervallen op primo Maij 1753 en soo vervolgens tot de effectuele aflosse 
toe die aen wedersijden nae voorgaende denuntiatie van een half jaar voor de 
verschijnsdagh zal mogen 
Folio 173 vo in de marge   Nood Gerichte gehouden den 12 Octobris 1763. 
Maandsch: H. Hoedemaker en H. Gerridtsen.  In Eigenaar Persoon gecomp.t en erschenen is Berent 
Berteler meede caverende voor desselfs absente huijsvrouw in qualiteit als Erffgenaam van de wed.e B. 
Lutke Spolberg, bekende van tegenstaande Capetaal met de rente van dien ten vollen te sijn betaalt en 
voldaan, dede derhalven deese versettinge roijeren annulleren ende casseren. 
 
Folio 174  moogen en moeten geschieden voor welke Capitaal en daar op te verlopene 
renten hij comparant bij deesen realiseert, verbind, en tot een vast hijpotheek en 
onderpand steld zijn eijgen toebehoorende huisjen met de twe gaardens daar aen 
geleegen, beneffens alle inninge des huijses in zijn bekende bepaelinge binnen deze 
stads Wigbolt geleegen om in cas van onverhopelijke misbetaelinge  zij renthefferen sig 
daer aen Cost en Schaedeloos zullen moogen en kunnen verhaelen, Zoo voor capitaal 
als daar op te verlopene renten alles onder renuntiatie van alle soo generale als speciale 
exceptien en wel in specie de exceptie van ongetelden Gelden. Des ten 
 
Folio 174 vo  ten waaren Oirconde hebben  wij B.ren voorn.t die daar van uitgegevenen 
Originelen brief met onse Stads Zegel en Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt gelijk 
sulx meede ten versoeke van den pandgever als schrijvens onervaren en geen Signet 
gebruikende door de Secretaris Theodr. Pennink getekent en gezegelt is. 
Nood Gerichte geholden den 3 Maij 1752. Maantschep: H. Pennink en J. Stroink 
loco Swiers.  Erscheenen Jacob Klopper en desselfs huisvrouwe Elizabeth ter Haar 
tutore marito en bekenden van de E.E. Hendrik 
 
Folio 175  Hendrik Muller, en desselfs huisvrouwe Aaltjen Bekker, ontfangen te hebben 
een Capitaele Somma van seeven honderd Gls. strekkende tot volle betalinge van haar 
Comparanten verkogte huis en annexe Where met alle desselfs oude en nieuwe regt en 
geregtigheeden, geleegen binnen deze Stad tussen de huijsen van Mr. Nicolaas van 
Langen, en Gerrit Stenvors, voor en agterwaarts aen de Stads Strate bekennende zij 
Comparanten de volle kooppenningen van gemelte parceel ten haeren genoegen 
ontfangen te hebben en alzoo voldaen te zijn. Deden derhalven van voorschr. huis en 
where etc. afstand en bij deezen Cessie Transport en                     
                                                            



Folio 175 vo  en overdragt van dien ten profijte van gezeijde aenkoperen, dezelve daar 
meede beervende, en de haare of de haerigen daar van onterven sonder dat de 
Transportanten daar aen het geringste regt meer beholden, met belofte dezen Coop 
tegens een ieder te staan wagten en waeren als regt was. Des ten waaren oirconde 
hebben wij B.ren voorn.t dese daar van uitgegevenen originelen brief met onse Stads 
Zegel en eijgenhandige Subscriptie bekragtigt, gelijk sulx meede door den Comparant 
Jacob Klopper voor hem en sijne huisvrouwe voorn.t getekent en gezegelt is. 
 
Folio 176  Nood Gerichte gehouden den 14 Junij 1752. Burgermeesteren: Stroink en 
Bekker.  In Eijgenaar Persoonen erschenen Albert Eek en Catharina Jongebloot 
Eheluiden, idq. tutore marito en bekenden aen de E. Albert Lazonder en desselfs 
Erfgenaemen opregt en deugdig schuldig te weezen een Capitale Somma van ses 
honderd vijf en twintig Car. guldens, Zegge f 625,- gl. ad 20 St. het stuk, welke 
penningen zij Comparanten belooven en aenneemen jaarlijks en alle jaeren te zullen en 
willen verinteressen met vier diergelijke Guldens van ieder honderd, waar van 
Folio 176 in de marge  Nood Gerichte gehouden den 2-den Maij 1777. 
Maansch: H. Swiers en H. Weddelink.  In eigenaar persoonen gecompareerd en erscheenen zijn 
Everwijn en Jan Lazonder als Erfgen. van haaren wijlen vader Albert Lazonder, Caverende meede 
voor haare absente Suster Janna Lazonder, verklarende van deeze tegenstaande Somma met de 
interessen tot heden toe daarop verlopen zo in contante penn. als met een nieuwe op heeden gepasseerde 
versettinge voldaan te zijn, roijerende en annullerende niet alleen deze tegenstaande maar ook alle 
voorgaande versettingen, Zo op deeze parcelen ten voordeele en profijte van haar comparanten of wel van 
haaren wijlen Vaader mogten zijn gepasseert dezelve bij deesen geender waarden verklarende. 
In fidem H. Pennink T.F. Secretaris. 
 
Folio 176 vo  van het eerste jaar interesse sal koomen te vervallen op primo Mij 1753 
en soo vervolgens tot de effectuele aflosse, die aen wedersijden nae voorgaende 
denuntiatie van een half jaar voor den verschijnsdag zal mogen en moeten geschieden. 
Voor welke Capitaal en daer op te verlopene renten zij Comparanten bij deesen 
realiseren verbinden en tot een vast hijpotheecq en onderpand stellen haar eijgen 
toebehoorende huis en aenliggende Wheere, binnen deeze stad kennelijk geleegen 
en dan nog twe Gaardens geleegen binnen dit Stads Wigbolt de eene in de Wolters 
Gaardens tussen de Gaardens van Berent Zeggelink, en Jan Derk Vos en de andere aen 
den Bothof tussen de gaardens van Wijnant Nijhof, en Hendrik van Lochem omme in 
Cas van onverhoopelijke misbetaelinge hij 
 
Folio 177  hij rentheffer of de waare holderen dezes briefs zig daer aen Cost en 
Schadeloos zullen kunnen en moogen verhaelen zo aen Capitaal als daer op te 
verlopene renten alles onder renuntiatie van alle zo generale als speciale exceptien, en 
wel in specie de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waaren Oirconde hebben wij 
B.ren voorn.t die daar van uijtgegevenen Originelen brief met onze Stads Zegel en 
eijgenhandige Subscriptie bekragtigt gelijk sulx meede ten versoeke van de 
Comparanten als schrijvens onervaren en geen signet gebruikende door de secretaris 
Theodr. Pennink getekent en gezegelt is. Actum Endschede den 14 Junij 1752. 



 
Folio 177 vo  Nood Gerichte gehouden den 26 Junius 1752. Coss.: Pennink en Stroink. 
In eijgenaar Persoon gecompareert en erscheenen Oothmar ten Cate, in huwelijk 
hebbende Christina Cramers, caverende voor desselfs swager Oothmar ten Cate, 
Coopman tot Almelo in huwelijk hebbende Christina ten Cate, en voor desselfs suster 
Elizabeth ten Cate caveerende hij Comparant voor alle boovengenoemde en bekende 
van Wijnand Nijhof  en desselfs huisvrouwe Fenneken Volbert ontfangen te hebben 
een Capitale Summa van een Duijsent en vijf Guldens zegge f 1005,- Gld. Strekkende 
tot volle betaelinge van haerer ver 
 
Folio 178  verkogte huijs en annexe Where binnen deze Stad tusschen de huijsen van de 
wed.e Linthuis, en de chirurgijn G.G. Plante kennelijk geleegen. Vorders met alle 
sijne Lusten en Lasten en bekennende alzoo hij Comparant voor hem en in zijn 
voorschreven Qualiteit de volle Kooppenningen van gemelde parceel ontfangen te 
hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Dede derhalven van voorschr. huijs en 
Where afstand en bij deezen Gerigtelijk transport, Cessie en overdragt van dien ten 
profijte van gezeijde aenkoperen dezelve daarmeede beervende en hem en de meede 
voorschr. vercoperen daarvan onterven sonder dat zij daar aen het geringste regt meer 
behouden, met belofte dezen Coop teegens een ieder te staan wagten en waeren als regt 
 
Folio 178 vo  regt was. Des ten waaren oirconde hebben wij, Burgerm.ren Voorn.t die 
daar van uijtgegeven Originelen brief met onse Stads Zegel en Eijgenhandige 
Subscriptie bekragtigt, gelijk sulx meede door den Transportant voor hem en de verdere 
verkoperen getekent en gezegelt is. Wij Br. der stad Endschede doen Cond en 
certificieren dat Abr. Paaschen en desselfs huisvrouw Maria Alink uijt den geaffigeerden 
boedel van Helena Jannink, wed.e  Derk Bekker in sittenden Gericht bij vercopinge en 
afslagh zij Cooper geworden van een lossen gaarden binnen Stads Wigbolt kennelijk 
geleegen en zulx voor eene Summa van acht en vijftig Gls. vijf St.s, zegge f 58,-,5,-, 
weshalven wij B.ren voornoemt daar voor van Gerichtz weegen doen Cessie Transport 
en over 
 
Folio 179  overdragt van gemelte parceel met alle zijne ap en dependentien soo in 
diervoegen als hetzelve door de Hel. Jann(ink) wed. D. Bekker beseeten is geweest, aan 
en ten behoeve van gemelte Aencoperen met  magt gevinge an gemelte aencoperen 
voornoemt om dit haar gekogte parceel te gebruiken, te keeren en wenden als haar 
eijgen Goed waarop niemant het zij Crediteuren als andere ietz te praetenderen hebben. 
In kennisse der waarheid hebben wij B.ren voorn.t die daer van uijtgegevenen 
Originelen brief met onse Stads Segel en Secretaris Subscriptie doen corrobereren. 
Actum Endschede den 30 Junij 1700 twe en vijftig. 
                                                                           
Folio 179 vo  Nood Gerichte gehouden den 5 Julius 1752. Coss.: H. Pennink en  Laur. 
Bekker.  In eijgenaar Persoonen gecomp.t en verscheenen zijn Willem ter  Welle IJ.z., 
G. Schuirink, nom.e uxoris Anne ter Welle, Alb(ert) Lazonder, voor zijne kinderen als 
Erffgenaemen wijlen Jan  ter Welle, Willem ter Welle H.s., caverende voor sijn moje 



Elsken ter Welle, Hendrik Veluwe, Hendrik Vervelt op de Veluwe in huwelijk hebbende 
Jenneken Veluwe, Evert Kortkamp, Eng. Wolterinkhof, nom.e uxoris Jenneken 
Kortkamp, Hendrik en Jan Weuster, alle te zamen Erfgenaemen van de naegelaetene 
Goederen van Abraham 
 
Folio 180  Abraham ter Welle en Jenneken Ribbels caveerende zij Comp.ten meede 
voor alle verdere Erffgenaemen en bekenden van Willem Schuirink ontfangen te 
hebben een somma van f 57 Car. Guld.. Strekkende tot volle betaelinge van zijn 
aengekogten gaarden geleegen binnen Stads Wigbolt, in de soo genoemde 
Brinkgaardens tussen de Gaardens van de Heer Dr. Stokman en Gerrit Stenvors, 
bekennende zij Comp.ten de volle Kooppenn. van gemelte parceel ontfangen te hebben 
en alzoo voldaan te zijn. Deden derhalven van voorschr. Grond afstand en bij deesen 
Cessie, Transport, en Overdragt van dien ten profijte van gezeijde aencoperen dezelve 
daar meede beervende en de haare of de haerigen daarvan onterven sonder dat de 
Transportanten daer 
 
Folio 180 vo  daer aen het geringste regt meer beholden met belofte deezen Coop 
teegens een ieder te staan Wagten en Waeren als regt was. Des ten waaren Oirconde 
hebben wij B.ren voorn.t deeze daarvan uijtgegeven Originelen brief met onse Stads 
Zegel en Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede door Albert Lazonder 
en Willem ter Welle H.z., als daartoe uijt aller naam versogt zijnde getekent en gezegelt 
is. 
Noodgerichte gehouden den 11 Julius 1752. Coss.: Jurriaen Stroink en Joan 
Steenbergh.  In eijgenaar eijgenaar Persoonen erscheenen zijn Anna Vos 
 
Folio 181  Vos wed.e wijlen Gerrit Stork, in deezen geassisteert met Tobias Bussier en 
bekende aen de Ed. Albert Lazonder en desselfs Erffgenaemen opregt en deugdig 
schuldig te weezen een Capitale Somma van twe honderd Car. Guld. ad 20 St. het stuk, 
welke penningen zij Comparante geassiteert als vooren aenneemt jaarlijks en alle jaaren 
te zullen en willen verinteressen met 4 diergelijke guldens zeggen vier Gls. van ieder 
honderd waar van het eerste jaar Interesse zal koomen te vervallen op primo Maij 1753 
en zoo vervolgens tot de effectuele aflosse toe, die aen wedersijden nae voorgaande 
denuntiatie van een half jaar voor den verschijnsdag zal moogen en moeten geschieden, 
voor welke gezeijde Capitaael, en daar op te verlopene renten zij Comparante met 
assistentie als vooren bij dezen realiseert, verbind,                                                        
 
Folio 181 vo  verbind, en tot een vast hijpotheecq en onderpand steld haar eijgen 
toebehoorende huijs en annex where kennelijk binnen deeze Stadt in zijn bekende 
bepalinge geleegen tussen de huijsen van Catharina Ebbinkman en de wed.e Elhorst, 
voorwaards aen de Stads Strate en met den achtersten einde aen de Stads Gragte, om in 
cas van onverhopelijke misbetaelinge bij rentheffer off de waare holderen dezes briefs 
zig daer aen Cost en Schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen, zoo voor capitaal 
als daar op te verlopene renten alles onder renuntiatie van alle zo generale als speciale 
exceptien en wel in specie de exceptien van ongetelden gelde. Des ten waaren Oirconde 



hebben wij B.ren voornoemt deeze daarvan uijtgegegeven Originelen brieff met onse 
Stads Zegel en Eijgen 
 
Folio 182  Eijgenhandige subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede ten versoek van de 
Comparante als schrijvens onervaaren en geen signet gebruikende door de Secretaris 
Theodr. Pennink neffens haar assistent Tobias Bossier getekent en gezegelt is.    
Noodgerichte gehouden den 22 Julij 1752. Coss.: Pennink en Stroink. 
In eijgenaar Persoonen gecomp.t en erscheenen zijn W. ter Welle IJ.z., G. Schuirink, 
nom. uxoris Anne ter Welle, Alb. Lazonder, voor zijne kinderen als Erffgenaemen wijl. 
J. ter Welle, Will. ter Welle H.s., caverende voor sijn moje Elsken ter Welle, Hend. 
Veluwe, Hend. Vervelt op de Veluwe, in huwelijk hebbende Jenneken Veluwe, Evert 
Kortkamp, Eng. Wolterinkhof, nom. uxoris Jenneken Kortkamp, Hendrik en Jan 
Weuster, alle 
 
Folio 182 vo  alle te zamen Erffgenamen van naegelatene goederen van Abrah. ter 
Welle, en Jenneken Ribbels caverende zij Comp.ten meede voor alle verdere 
Erffgenamen en bekenden van Jan Stenvors, en desselfs huisvrouwe Margareta ten 
Bouwhuis Eheluiden ontfangen te hebben de somma van ses honderd Car. Guld. 
zeggen f 600,-,-, Strekkende tot volle betaelinge van haar aengekogte huis en annexe 
where binnen deeze stad (: met den eenen einde aen het huis van Balthazar Greve, en 
met den anderen einde aen de schuire of kookhuis van Benjamin Bliedenstein sijdwaarts 
bij langs de Stads Strate en Stads Gragte kennelijk geleegen :) Bekennende zij 
Comparanten van voorschreven parceel de volle Cooppenningen ontfangen te hebben 
en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deden derhalven van gemelte huis en where afstand 
en bij deezen Gerigtelijk Cessie, Transport en overdragt van dien ten profijte van 
gezeijde Aenkoper dezelve daarmeede beervende en 
 
Folio 183  en haar of de haerigen daarvan onterven zonder dat zij Transportanten daer 
aen het geringste regt van Eijgendom meer behielden met belofte deezen Coop tegens 
een ieder te staan wagten en waeren, als regt was. Des ten waaren oirconde hebben wij 
B.ren voorn.t die daarvan uijtgegevenen Originelen brieff met ons Stads Zegul en 
Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede door Alb. Lazonder en Will. ter 
Welle H.z., als daartoe  uijt aller Comparanten naam versogt sijnde getekent en gezegelt 
is. 
Nood Gerigte gehouden ten huijse van Gerrit van Alstede den 6 Nov. 1752. 
Maantschepenen: Br. H. Pennink en Br. Jan Wilm Swiers.  In eigenaar personen 
erschenen Gerrit van Alstede en Janna Ventrink de laaste met Secretaris Theod. 
Pennink in desen g'assiste.t zijnde, dese laaste ziek te bedde leggende dog beide bij 
goeden kennisse en verstande soo als ons gebleken is, overwegende Comp.ten de 
sekerheit des doods en onsekere uure van dien en daarom niet geerne van hier te 
scheiden bevorens van haare tijdlike goederen hadden ge 
 
Folio 183 vo  gedisponeerd verclaren daar toe getreden te zijn uijt vrije wille zonder 
opmakinge off misleidinge van iemant, bevelende vooraff haere Zielen soo haast die uijt 



de Lichaemen zullen scheiden in de  genadige bescherminge van God Almagtig en haare 
Lichaemen d' aerde met een eerlike begravinge komende ter dispostie, soo verclaart hij 
Testator Gerrit van Alste desselfs vader Steven van Alstede bij desen t' institueren in de 
Legitime portie van alle sijne nae te laten goederen soo hij voor sijne huijsvrouwe Janna 
Ventrink komt t’ overlijden en voor het overige in alle sijne verdere roerende als 
onroerende goederen, actien en Crediten nietz daar van exempt bij desen te institueren 
tot sijn waare en universele erffgenaam sijn huijsvrouwe voorn.t. Waar en tegen sij 
Testatrix Janna Ventrink g'assisteert als voren, bij haar voor afsterven tot haaren waeren 
en universelen erfgenaam stelt en nomineert bij desen haaren Lieven en eheman Gerrit 
van Alste in alle haare nae te laten goederen, actien en Crediten nietz daarvan exempt 
om alle deselve nae haren dood als vrije eigene goederen te behouden te gebruijken en 
te besitten. Alle het gene voorschr. staat verclaren Testator en Testatrix voorn.t te 
wesen haar testament en uijterste wille die zij begeren dat kragt moge hebben en effect 
genieten het zij  
 
Folio 184  zij als testament, Codicil, gifte onder de Levendigen off ter sake des doods 
soo als nae regte best zal konnen bestaen, in kennisse der waerheit dese door ons 
Burgerm.ren eigenhandig getekent en gesegelt gelijk mede door Testator eigenhandig 
gehandmerkt en voor Testatrice door Secr. Pennink getekent en gesegelt waer toe van 
deselve speciaal versogt en door Testator het Zegul van voorsch. Secretaris mede 
gebruijkt is, actum als voren.    
 H. Pennink,     J.W. Swiers,     Gerreijt van Alstde,      Theod. Pennink assistent. 
Noodgerigte gehouden den 13 Januarij 1763. Cor. Coss.: H. Pennink en H. 
Gerridtzen.  Is voorenstaande Testament ter praesentie van Engbert Venterink, Berent 
Venterink, Hindrik Venterink, Gerrit Jan Timmers in huwelijk hebbende Gesina 
Venterink, Hendrik van Alstede in huwelijk hebbende Catharina Venterink nae dat de 
zegels gaaf en ongecancelleert bevonden  waaren uitgeleesen. 
 
Folio 184 vo  Nood Gerichte gehouden den 3 Februarij 1753. Maantschepenen:  
H. Pennink en J.W. Swiers.  In eijgenaar Persoonen erschenen Laurens Greeve en Janna 
Maria Hoevink Eheluijden idq. tutore marito en bekenden van de Rooms Catholicq. 
Gemeente alhier ontfangen te hebben een Capitale Somma van honderd en tachtentig 
Caroli Guldens zegge f 180,-,-, Strekkende tot volle betaelinge van haar Comparanten 
verkogte hoekjen hoff grond geleegen binnen deeze Stadt, agter het huis off kerkhuis 
tegenswoordig bewoont wordende door de Heer Pastor Camp, en met den anderen 
einde aen verkooperen hoff of grondt sijdwaarts langs de Stads Gragte en den hoff van 
Sr. Abraham Paschen kennelijk geleegen vorders met alle sijne lusten en lasten en 
bekennende alzoo zij 
 
Folio 185  zij Comparanten de volle Cooppenningen van gemelde parceel ontfangen te 
hebben en  alzoo voldaan en betaelt te zijn, Deden derhalven van voorschr. parceel 
grond niet alleen afstandt maar ook bij deezen Gerichtelijk Transport, Cessie en 
overdragt van dien, ten profite van gezeijde aenkoperen, dezelve daar meede beervende, 
en haar en de haerigen daar van onterven sonder dat zij Transportanten daer aen het 



geringste regt meer behouden, met belofte deezen Coop tegens een ijeder te staan 
wagten en wahren, als regt was. Des ten waaren Oirconde hebben wij B.ren voornoemt, 
die daar van uijtgegevenen origineelen brief met  onse Stad Zegel en Eijgenhandige 
Subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede door de comparanten geteekent en gezegelt is. 
 
Folio 185 vo  Nood Gerigte gehouden ten huijse off in de kamer van Henr. Mors. Ao 
1753 den 28 Febr. Coss.: H. Pennink en H. Hoedemaker.  In eijgenaar persoon voor 
ons B.ren voorn.t erschenen Swenneken Boesewinkel huijsvrouwe van Henr. Mors in 
desen g'assisteert met de Secr. Th. Pennink (: als hebbende haeren Lieven eheman voor 
zo verre nodig de Momberschap opgesegt :) overdenkende de brosheit des Levens, de 
sekerheit des doods en onsekere uire van dien en daarom voorgenomen niet van hier te 
scheiden bevorens van hare tijdlike goederen te testeren, waar toe verclaart te zijn 
getreden uijt vrijen wille zonder opmakinge, anradinge off misleidinge van iemant, 
bevelende voor aff haar Ziele in de genadige bescherminge van God Almagtig en het 
Lichaam an d' aarde met een eerlijke begravinge vervolgens ter dispositie tredende. Zoo 
is het dat bovengenoemde Testratrice met assistentie als vooren desselfs moeder de 
weduwe Boesewinkel institueert, maakt ende 
 
Folio 186  ende geeft de geregte Legitime portie van alle haere nae te laten goederen, 
zoo en als die selve an haar na haeren dood nae Landr(echte) competeren. Vervolgens 
stelt en nomineert sij Testatrix Swenneken Boeswinkel g'assisteert als voren in alle haare 
verdere goederen en nalatenschap, nietz daer van exempt, tot de linnen en wullen 
klederen incluis, huijsraad en wat enigsintz tot haare goederen mogte gehoren, tot 
haaren waaren en universelen erfgenaam haaren Lieven eheman, om nae haren dood 
daar mede te doen en handelen als sijn vrije eigen goederen. Alle hetgene voorschr. staat 
verclaart Testatrice met assistentie als voren te wesen haar testament en uijterste wille, 
begerende dat kragt zal hebben, zo en als enigsintz na regte kan bestaan. In kennisse der 
waarheit dese door ons Burgerm.ren getekent en gesegelt, gelijk mede op des testatricen 
speciaal versoek voor haar door Secr. Pennink getekent en gesegelt is. 
H. Pennink,      Hend.k  Hoedemaker,      Theodr. Pennink qqa. 
 
Folio 186 vo  Nood Gerichte gehouden den 2 Martij 1753. Coss.: Stroink en 
Steenbergh.  In Eijgenaar Persoonen erschenen zijn Andreas van Lochem, en desselfs 
huijsvrouw Margareta Jongejans idq. tutore marito, en bekenden an de mennonijten 
Dijaconije deser Stad oprecht en deugdigh schuldigh te weesen een Capitale Sa van drie 
honderd en vijftigh glds ad 20 St. het stuk zegge f 350 gld. welke penningen zij 
Comparanten beloven jaarlix en alle jaaren, te zullen en willen verrenten met drie en een 
quart gls. van ijders honderd, waarvan het eerste jaar Interesse zal koomen te 
verschijnen op primo meij 1754 en zoo vervolgens tot de effectuele aflosse toe, die ten 
wederzijden een 
Folio 186 vo in de marge  Nood Gerigt gehouden den 3 Dec. 1799. Jan Lasonder loco, O. ten 
Cate en J. Wagelaar: maandschepenen.  Is gecomp.t Barend van Loghem in qualiteit als ontfang 
hebbende Diaken der Doopsgezinde Gemeente alhier verklarende dat tegenstaande Cap. ad f 350 met 



alle de  renten van dien aan hem in die sijne qualiteit is voldaan, roijerende derhalven deeze versettinge. 
Actum ut Supra in fidem.   H. Pennink Tz. Secretaris. 
NB. Den 2 maart 1774 was hierop bereeds betaalt aan de tijdelijke Diakenen f 150, dus door B. van 
Loghem niet meer dan f 200 gls. ontfangen. 
 
Folio 187  een half jaar voor den verschijnsdagh zal mogen en moeten geschieden voor 
welke Capitaal en daer op te verlopene renten zij Comparanten bij desen realiseren en 
tot een vast hijpotheek en onderpand stellen haer eijgen toebehorende huijs en annexe 
grond gelegen binnen dese Stad met den eenen eijnde aan het huijs van Gerrit 
Cromhoff, en met den anderen Eijnde an het huijs van Gerrit zmensink met de eene 
zijde bijlangs de Stads Gragte en met de andere zijde bijlangs de Stads Strate, om in cas 
van onverhopelijke misbetalinge, zij Renthefferen ofte ware holderen deses brieffs sigh 
daar aan Cost en Schadeloos zullen kunnen en mogen verhalen zoo voor Capitaal als 
daar op te verlopene renten alles onder renunciatie van alle zoo generale als speciale 
Exceptien en wel in specie de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waaren oirconde 
hebben wij B.ren voorn.t die daarvan uijtgegevenen originelen brieff eijgenhandigh 
getekent en met onse Stads Zegel doen bekragtigen gelijk zulx mede door beijde 
Comparanten getekent en gezegelt is. 
 
187 vo  Nood Gerichte gehouden den 14 meert 1753. Coss. J. Stroink en J. Steenberg. 
In Eijgenaar Persoonen gecompareert en erscheenen Andreas van Lochem, en desselfs 
Huisvrouw Margareta Jongejans idq. tutore marito en bekenden aen desselfs suster, 
Johanna Jongejans opregt en deugdig schuldig te weesen een Capitale Summa van een 
honderd Caroli guldens zegge f 100 Gl. ad 20 St. het stuk. Welke penningen zij 
Comparanten belooven jaarlijx en alle jaaren te zullen en willen verrenten met drie 
gelijke Gls. Waar van het eerste jaar Interesse sal koomen te verschijnen op Primo 1754 
en zoo vervolgens tot de effectuele aflosse toe die ten wedersijden een half jaar voor 
den verschijnsdag zal moogen en moeten geschieden, voor welke Capitaal en daar op te 
verloopene  
Folio 187 vo in de marge  Nood Ger. Gehouden den 30 Maart 1774. Maandsch. J.B. 
Lasonder en W. Stroink.  Is deeze tegenstaande Versettinge op verzoek en ter instantie van de Ed. M. 
Jongejans wed. wijlen Andr. van Lochem als meede Erfgename van hare wijlen Suster J. Jongejans en 
aan wien deze bij de verdelinge van denselven boedel is toegedeelt met Consent en toestemming der 
verdere meede Erfgenamen geroijeerd. 
 
Folio 188  verlopene renten zij Comparanten bij deezen realiseren en tot een vast 
hijpotheecq. en onderpand stellen haar eijgen toebehoorende hoff off haagen gaarden 
geleegen binnen dit Stads Wigbolt in de soo genaemde Wolters Gaardens om in cas van 
onverhopelijke misbetaelinge  zij renthefferse sig ten allen tijden daar aen Cost en 
Schaedeloos sal kunnen en moogen verhaalen, zoo voor Capitaal als daarop te 
verlopene renten alles onder renunciatie van alle soo Generale als Speciale exceptien en 
wel in Specie de exceptie van ongetelden Gelde. Des ten waaren oirconde hebben wij 
B.ren voornoemt die daar van uijtgegeven originelen brieff Eijgenhandig getekent en 



met onse Stads Zegel doen bekragtigen, gelijk zulx meede door beide Comparanten 
getekent en gezegelt is. 
 
Folio 188 vo  Nood Gerichte gehouden den 15 Maart 1753. Coss.: Stroink en 
Steenberg.  In Eijgenaar persoon erscheenen Willem ten Bouwhuis R.f., de rato 
caverende voor sijn meerderjaerige en getrouwde kinderen als meede voor  sijn 
minderjaerige kinderen en bekende aen Maria Geertruit Stroink wed.e van wijlen 
Nicolaas Hoedemaeker opregt, suiver, en deugdig schuldig te weesen een Capitale 
Summa van drie honderd en tagtentig Gls. zegge f 380,-,-, ad 20 St. het stuk, welke 
penningen hij Comparant belooft jaarlix en alle jaar te zullen en willen verrenten met 
vier diergelijke Guldens van ijeder honderd, waarvan het eerste Jaar interesse sal komen 
te vervallen op primo meij 1754 en zoo vervolgens tot de effectuele aflosse toe, die ten 
wedersijden een half Jaar voor den verschijnsdag sal moogen en moeten geschieden 
voor welke Capitaal en daar op te verloopene renten hij Comparant caveerende als 
vooren, realiseert en tot een vast hijpotheecq en onderpand steld zijn eijgen 
toebehorende huis 
Folio 188 vo in de marge  Nood Gerigte gehouden den 9 Meij 1766. Cor. Coss.: Hoedemaker  
Gerridtsen.  In Eigenaar Persone erschenen M. G. Stroink wed.e wijlen Nicol. Hoedemaker in desen 
geassisteert met haaren Soon Herm. Hoedemaker, bekennende deese tegenstaande Capitale Sa ad f 380 
gl. met de interessen van dien ten vollen te hebben ontfangen, deede derhalven deese tegenstaande 
versettinge roijeren annulleren en Casseren bij deesen.   
 
Folio 189  huis en annexe where gelegen binnen deeze Stad op den zoo genaemden 
Labbedijk tussen de huisen van Claas Wesselink en Herman Wennink voorwaerts aen 
de Stads Straete, en met de agterste zijde aen de Stads Gragte, mitsgaeders een lossen 
Gaarden geleegen in de bothofs Gaardens tussen de gaardens van de Erfgenaemen 
Hendrik Swartkatte en Pelgrom Robers om in cas van onverhopelijke misbetalinge zij 
vrouw renthefferse off waere holderen dezes briefs zig daaraen ten allen tijden cost 
en schaedeloos sal kunnen en moogen verhaalen, zoo voor Capitaal als daarop te 
verlopene renten, alles onder renunciatie van alle zoo generale als speciale exceptien en 
wel in specie de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waeren Oirconde hebben 
wij burgerm.ren voornoemt die  daar van uitgegevenen originelen brieff Eijgenhandig 
getekent en met ons Stads Zegel doen corroboreren, gelijk zulx meede door 
den Comparant getekent en gezeegelt en gezegelt is. 
 
Folio 189 vo  Nood Gerichte gehouden den 17 Maart 1753. Coss.: J. Stroink en J. 
Steenbergh.  In Eijgenaar Persoonen gecompareert erscheenen Engbert Keijlvers en 
Abraham Klopper als mombaaren over de minderjarige Zoon van wijlen Hendrik 
Klopper en Janna Keijlvers gewezen Eheluijden, en bekenden zij Comparanten van 
Willem Beukers en desselfs huisvrouwe Geertruit Klopper, ontfangen te hebben een 
Capitale Summa van een honderd en vijftien Car. Gls. zegge f 115,-,-, Strekkende tot 
volle betaelinge van haar pupillen verkogte en verbrande huisplaatze met de verdere 
aengelegen Grond van dien geleegen binnen deeze Stad, schietende met den eenen 



einde aen het huis off schuur van Benjamin Blijdenstein en met den anderen einde aen 
het huis van Albert Eek, sijdwaartz aen de Stads gragte en Straete vorders met alle 
 
Folio 190  alle sijn regt en geregtigheden Lusten en Lasten etc., bekennende alzoo zij 
Comparanten qqa. de volle Cooppenningen van gemelte parceel ontfangen te hebben 
en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deden derhalven van voorschr. grond afstand, en bij 
dezen Gerigtelijk Transport Cessie en overdragt van dien, ten profijte van gezeijde 
aenkoperen dezelve daar meede beervende en haar in haar voorschr. qualiteijt daar van 
ontervende, zonder dat zij Comparanten qqa. daar aen het minste regt van eijgendom 
meer behouden, met belofte dezen Coop teegens een ijder te staan wagten en waeren als 
regt was. Des ten waeren oirconde hebben wij B.ren voornoemt die daar van 
uijtgegeven originelen brieff met onse Stads Zegel en Eijgenhandige Subscriptie doen 
bekragtigen gelijk zulx meede door beide Comparanten in haar voorschr. qualiteijt 
getekent en gezegelt is. 
 
Folio 190 vo  Nood Gerichte gehouden den 7 April 1753. Maantschepenen:   
H. Pennink en H. Hoedemaeker.  In Eijgenaar Persoonen erschenen Henric ter Braake 
en desselfs huisvrouw Geesken Costers idq. tutore marito en bekenden zij 
Comparanten opregt en deugdig schuldig te weesen aen de Mennoniten Gemeente 
deeser Stad een Capitaele Summa van twe honderd en agtien Gls. zegge f 218 Gl. welke 
penningen zij Comparanten beloven jaarlix en alle jaaren te zullen en willen verrenten 
met drie en een half derselver Gls. van 't honderd, waarvan het eerste Jaar interesse sal 
koomen te verschijnen op primo Meij 1754 en zoo vervolgens tot de effectuele aflosse 
toe, die ten wedersijden een half jaar voor den verschijnsdag nae voorgaande denuntiatie 
sal moogen en moeten geschieden voor welke Capitaal en daarop te ver- 
 
Folio 191  verlopene renten zij comparanten bij dezen realiseren, verbinden, en tot  
een vast hijpotheecq en onderpand stellen haar Comparanten eijgen toebehoorende huis 
en annexe Where en grond binnen deeze Stad op den zoo genaemden Labbedijk 
kennelijk gelegen tussen de huizen van Jan ter Braake en Henric Riedink, om in cas van 
onverhopelijke misbetaelinge zij renthefferen ofte waere holderen dezes briefs zig daar 
aen ten allen tijden Cost en schaedeloos sullen kunnen en moogen verhaelen zoo voor 
Capitaal als daar op te verloopene renten, alles onder renunciatie van alle soo generale 
als speciale exceptien en wel in specie de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waaren 
Oirconde, hebben wij burgermeesteren voornoemt die daar van uitgegevenen originelen 
brieff Eijgenhandig getekent, en met onse Stads Zegel doen bekragtigen gelijk zulx 
meede door den Comparant Hendrik ter Braake voor hem en zijn vrouwe getekent, en 
voor beide Comparanten op haar versoek door de Secretaris Pennink gezegelt is. 
Noodgerigte gehouden den 31 December 1773. 
Maandsch: Gerridtzen loco Stroink en Swiers loco Lasonder.  Hier van is een nieuwe 
Versetting op heeden gepasseert met eenige vermeerdering en word deeze alzo in zo 
verre voor geroijeert gehouden 't welk de tegenwoordige Diaconen der doopsgezinde 
gemeente voor ons gecompareerd hebben verklaard.     
 



Folio 191 vo  Nood Gerichte gehouden den 17 April 1753. Maantschepenen: Henric 
Penninck en Henrick Hoedemaeker.  In eijgenaar persoonen erschenen Adriaan van 
Ceulen en desselfs huisvrouw Maria Weninck idq. tutore marito en bekenden van oud 
Br.  Laurens Bekker ontfangen te hebben een Capitale Summa van honderd drie en 
twintig Gls. 3 St. zegge f 123,-3,-, Strekkende tot volle betaelinge van haar Comparanten 
verkogte twe losse gaardens den eenen genaamt den Brinck gaarden geleegen aen de 
eene zijde bij langs den gaarden van Hendrikus Wissinck of nu de wed.e van Hendr. 
Wissink en met de andere zijde bijlangs den gaarden van de Erfgenaemen Waegelaars, 
met den eenen einde aen den Zeggelen brink, en met den anderen einde aen Pastor 
Stricks gaarden, den anderen gaarden genaamt den Wolters gaarden geleegen tussen de 
gaardens van de Erfgenaemen Berent Paeschen en de erfgenaemen van wijlen de 
weduwe 
                                                     
Folio 192  weduwe Jan Bekker de Smit alles bij koopbrieff van den 28 maart 1744 
breeder te ersien. Bekennende alzoo zij Comparanten de volle Cooppenningen van 
gemelte parceelen ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deden 
derhalven van voorschr. parceelen niet alleen afstand maar ook bij deezen 
Gerichtelijk Transport Cessie en overdragt van dien ten profijte van gezeijde aenkoper, 
denzelven daar meede beervende en haar en de harigen daarvan onterven sonder dat zij 
Transportanten daar aen het geringste regt van eijgendom meer behouden, met belofte 
deezen Coop tegens een ijeder te staan wagten en waeren als regt was. Des ten waaren 
oirconde hebben wij B.ren voorn.t die daar van uijtgegeven originelen brieff 
Eijgenhandig getekent en met onse Stads Zegel doen bekragtigen gelijk zulx meede 
door den Comparant Adriaen van Ceulen voor hem en zijn vrouwe getekent en voor 
beijde Comparanten op haar versoek door de Secretaris Pennink gezegelt is. 
 
Folio 192 vo  Nood Gerichte gehouden den 23 April 1753. Maantschepenen: Henrick 
Penninck en Jurriaen Stroink loco Henrik Hoedemaeker.  In eijgenaar persoon 
erschenen Jan Geerdink de rato Caverende voor desselfs huisvrouw Eva Seggelink en 
bekende van Willem ter Welle H.s. en Stijntjen Seggelink, Eheluijden, ontfangen te 
hebben een Capitale Summa van seventig Car. Gls. zegge f 70,-,-, Strekkende tot volle 
betaelinge van haar verkogten Gaarden geleegen in de Wolters gaardens tussen de 
gaardens van aenkoper ter eenre, en den gaarden van Albert Eek ter anderen zijde. 
Bekennende alzoo hij Comparant Caveerende als vooren de volle Cooppenningen van 
gemelte parceel 
 
Folio 193  parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Dede 
derhalven afstandt van voorschr. parceel en Gerichtelijk Transport, Cessie en overdragt 
van dien ten profijte van gezeijde aenkoperen. Dezelve daar mede beervende en hem en 
de zijne daar van onterven sonder dat hij Transportant en in sijn voorschr. qualiteijt 
daer aen het geringste regt meer behouden, met belofte deezen Coop teegens een ijeder 
te staan wagten en waeren als regt was. Des ten waaren oirconde hebben wij B.ren 
voornoemt dezen daar van uijtgegevenen originelen brieff Eijgenhandig getekent en met 
onse Stads zegel doen bekragtigen, gelijk sulx meede door den Comparant voor hem en 



in sijn voorschr. qualiteijt eijgenhandig getekent, en met het signet van de secretaris 
Pennink gezegelt is.                                                         
 
Folio 193 vo  Nood Gerichte gehouden den 24 April 1753. Maantschepenen: H. 
Pennink en H. Hoedemaeker.  In Eijgenaar persoon verschenen Laurens Bekker en 
bekende ontfangen te hebben van Adam Stenvors en desselfs huisvrouw Ann. Geertruit 
Gunners de somma van sestig Car. gls. zegge f 60,-,-, Strekkende tot volle betaelinge 
van zijnen verkogten gaarden geleegen in de Brink Gaardens tussen de gaardens van de 
wed.e Hendrikus Wissink en de erffgen. Waegelaars 't eindens den Zeggelenbrinck. 
Bekennende alzoo hij Comparant de volle Cooppenningen van gemelte parceel 
ontfangen te hebben en alzoo voldaen en betaalt te zijn. Dede derhalven afstandt van 
voorschr. parceel en gerichtelijk Transport, Cessie  en overdragt van dien ten profijte 
 
Folio 194  profijte van gezeijde aenkoperen dezelve daarmeede beervende en hem 
Comparant en de zijne daar van onterven, sonder dat hij Transportant daer aen het 
geringste regt meer behoud met belofte deezen Coop teegens een ijeder te staan wagten 
en waeren als regt was. Des ten waaren Oirconde hebben wij B.ren voornoemt, die daar 
van uitgegevenen originelen brieff Eijgenhandig getekent en met onse Stads zegel doen 
bekragtigen, gelijk sulx meede door den Comparant Laurens Bekker Eijgenhandig 
getekent en gesegelt is. 
 
Folio 194 vo  Eodem dato.  In eijgenaar persoonen erscheenen Adam Stenvors en 
desselfs huisvrouwe Ann. Geertruit Gunners idq. tutore marito en bekenden ontfangen 
te hebben van Jan van Loghem en desselfs huisvrouwe Catharina van Loghem een 
Capitale Somma van honderd Guldens zegge f 100,-,-, Strekkende tot volle betaelinge 
van haar Comparanten verkogte twee gaardekens geleegen zijtwaartz aen den gaarden 
van Hendrik Tijthoff en bij langs de Steege van Swartkatten mate schietende met de 
eene sijde aen de Wed.e Plants en met de andere zijde aen Derk Bekkers gaardens. 
Bekennende alzoo zij Comparanten de volle Cooppenningen van voornoemde 
parceelen ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaelt te 
 
Folio 195  te zijn. Deden derhalven van voorschr. parceelen niet alleen afstandt maar 
ook bij deezen Gerichtelijk Transport, Cessie en overdragt van dien ten profijte van 
gezeijde aenkopeen dezelve daar meede beervende en haar en de haerigen daar van 
onterven, sonder dat zij Transportanten daer aen het geringste regt meer behouden, met 
belofte deezen Coop teegens een ijeder te staan wagten en waeren als regt was. Des ten 
waeren oirconde hebben wij B.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen brieff 
Eijgenhandig getekent en met onse Stads zegel doen bekragtigen gelijk sulx meede door 
de Tansportanten Eijgenhandig getekent en gezegelt is. 
 
Folio 195 vo  Nood Gerichte gehouden den 2 Maij 1753. Maantschepenen:  
H. Hoedemaeker loco Swiers en Hendrick Gerritzen.  In eijgenaar persoonen 
erscheenen Andreas van Lochem en desselfs huisvrouw Margareta Jongejans idq. tutore 
marito, en bekenden van Gerrit Mensink, en desselfs huisvrouwe Johanna Vrijdag 



ontfangen te hebben een Capitaele Summa van twe honderd en vier en dartig guldens 
zegge f 234,-,-, Strekkende tot volle betaelinge van haar Comparanten verkogte huijs en 
annexe wheere, geleegen binnen deeze Stad tussen de huisen van verkooperen, en 
Jaspar Mensinck schietende met den voorsten einde aen de Stads Straete en met den 
agtersten einde aen de Stads Graghte, vorders met alle sijn regt en gereghtigheeden 
lusten en lasten breeder bij de voorwaarde van den 19 Decembr. 1752 te ersien etc.,  
bekennende alzoo zij Comparanten de volle Coop-   
 
Folio 196  Cooppenningen van voornoemde parceel ontfangen te hebben en alzoo 
voldaen en betaalt te zijn. Deden derhalven daar van afstandt en bij deezen Gerichtelijk 
Transport, Cessie en overdragt van dien ten profijte van gezeijde aenkoperen, dezelve 
daar meede beervende en haar Comparanten en de haerigen daar van onterven, zonder 
dat zij Transportanten daer aen het geringste regt meer behouden met beloffte deezen 
Coop teegens een ijeder te staan wagten en waeren als regt was. Des ten waeren 
oirconde hebben wij B.ren voornoemt die daar van uitgegevenen origineelen brieff met 
onse Stads Segel en Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt, gelijk sulx meede door beijde 
Comparanten Eijgenhandig geteekent en gezegelt is. 
 
Folio 196 vo  Eodem dato.  In eijgenaar persoonen erscheenen Laurens Greve, en 
Janna Maria Hoevinck Eheluijden idq. tutore marito en bekenden van Janna Minkmaat, 
huijsvrouw van Hendrick Bremars ontfangen te hebben een Capitale Summa van vijf 
honderd Guldens zegge f 500,-,-, Strekkende tot volle betaelinge van haar Comparanten 
verkogte huijs en annexe Grond, geleegen binnen dit Stads Wigbolt bij den zoo 
genaemden Hondekolk, voorwaerts aen de Stads Straete etc. breeder bij koopbrieff daar 
van opgerigt te ersien, vorders met alle sijn regt en Geregtigheeden lusten en lasten etc., 
bekennende alzoo zij Comparanten de volle Cooppenningen van voornoemde parceel 
ontfangen te hebben                
 
Folio 197  hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deden derhalven daar van 
afstandt en bij deezen Gerichtelijk Transport, Cessie, en overdragt van dien ten profijte 
van gezeijde aenkooperse dezelve daar meede beervende, en haar Comparanten en de 
haerigen daar van onterven zonder dat zij Transportanten daer aen het geringste recht 
meer behouden, met beloffte deezen Coop teegens een ijeder te staan wagten en 
waeren, als regt was. Des ten waaren oirconde hebben wij B.ren voornoemt die daar van 
uijtgegevenen originelen brieff met onse Stads Segul en Eijgenhandige Subscriptie 
bekragtigt, gelijk zulx meede door beijde Comparanten Eijgenhandig geteekent en ge- 
zegelt is. 
 
Folio 197 vo  Nood Gerichte gehouden den 3 Maij 1753. Coram Coss.: Jan Steenbergh 
en Henrick Hoedemaeker.  In eijgenaar persoonen erscheenen zijn de Erfgenaamen van 
Jan Nijhof en Geertjen Dagge met naemen Sander Nijhoff, Hermen Nijhoff 
Caveerende meede voor sijn kinders, Jan Dagge, Hermen ten Dijke, Hermen Lutke 
Varwick, Hendrick Weldinck, Hermen Dijckman Willemz., Hermen Bijvanck, de vrouw 
van Willem Bijvanck naemens haar man, Gerrit Annink Caveerende meede voor sijn 



broers en susters, Hendrick Lutteke Holsick, en bekenden van Jan Janninck en desselfs 
huisvrouw Hermken Honhoff ontfangen te hebben een Capitale Summa van 
vijfhonderd twintig gls. zegge f 520,-,-, Streckende tot volle betaelinge van haar 
Comparanten verkoghte huis en annexe where, geleegen binnen deeze Stadt tussen de 
huisen van Laurens Pelgroms Lazonder 
 
Folio 198  Lazonder en Laurens Herms Lazonder met de eene sijdt aen de Stads Gragte 
en met de andere sijdt aen de Stads Straete vorders met alle sijn regten en 
geregtigheeden lusten en lasten etc., bekennende alzoo zij Comparanten de volle 
Cooppenningen van voornoemde parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en 
betaalt te zijn, derhalven daarvan afstandt en bij deezen Gerichtelijk Transport, Cessie, 
en overdragt van dien ten profijte van gezeijde aenkooperen dezelve daar meede 
beervende en haar Comparanten en de haerigen daar van onterven zonder dat zij 
Transportanten daer aen het geringste regt meer behouden met beloffte deezen Coop 
teegens een ijeder te staan wagten en waeren als regt was. Des ten waaren oirconde 
hebben wij B.ren voornoemt die daarvan uijtgegevenen originelen brieff met onse Stads 
zegel en Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt, gelijk sulx uijt aller naam door Sander 
Nijhof en Jan Dagge Eijgenhandig geteikent en gezeegelt is. 
 
Folio 198 vo  Eodem dato.  In eijgenaar persoonen erscheenen de Erfgenaamen van 
Jan Nijhof en Geertjen Dagge met naemen Sander Nijhof, Hermen Nijhof Caverende 
mede voor sijn kinderen, Jan Dagge, Hermen ten Dijke, Hermen Lutke Varwick, 
Hendrick Weldinck, Hermen Dijckman Willemz., Herman Bijvanck, de vrouw van 
Willem Bijvanck naemens haar man, Gerrit Annink Caverende mede voor sijn broers en 
susters, Hendrick Luttike Holsick en bekenden van Hendrik Morsch en desselfs 
huisvrouw, Fenneken Boesewinkel, ontfangen te hebben een Capitale Summa van 
honderd een en twintig gls.  zegge f 121,-,-, Strekkende tot volle betaelinge van haar 
Comparanten verkoghten gaarden geleegen op de Heurne, tussen de gaardens Herm. 
Tegelaar en Jan Stenvors, t eijndens aen den gemeenen weg, en de maete van Gerrit 
Lazonders Erfgenamen, vorders met alle sijn regt en geregtigheeden lusten en lasten etc. 
Bekennende alzoo zij Comparanten de volle Cooppenningen van 
 
Folio 199  van voornoemde parceel ontfangen te hebben en alzoo  voldaan en betaalt te 
zijn. Deden derhalven daar van afstand en bij deezen Gerichtelijk Transport, Cessie en 
overdragt van dien ten profijte van gezeijde aenkoperen, dezelve daar meed beervende 
en haar Comparanten en de haerigen daarvan onterven zonder dat zij Transportanten 
daer aen het geringste meer behouden, met beloffte deezen Coop teegens een ijeder te 
staen wagten en waeren,als regt was. Des ten waaren oirconde hebben wij B.ren 
voornoemt deeze daar van uitgegevenen origineelen brieff met onse Stads Zegel en 
Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt gelijk sulx uijt aller naam door Sander Nijhof en 
Jan Dagge Eijgenhandig geteikent en gezegelt is. 
 
Folio 199 vo  Nood Gerichte gehouden den 5 Maij 1700 drie en vijftigh.  



Maantschepenen: H. Penninck loco Swiers en Hendrick Gerritzen.  Zijn voor ons in 
eigenaar persoonen erscheenen Gerrit Zeggelink en Magdalena Nels eheluijden idq. 
tutore marito en bekenden aen de wed.e van wijlen Nicolaas Hoedemaeker opregt en 
deugdig schuldig te weesen een Capitale Summa van twe honderd en vijftigh Guldens 
zegge f 250,-,-, ad 20 St. het stuk welke penningen zij Comparanten beloven jaalix en 
alle jaaren te zullen en willen verrenten met vier diergelijke guldens van ijeder honderd 
segge f 4,-,-, Waar van het eerste jaar interesse sal koomen te vervallen op primo Maij 
1700 vier en vijftigh, en soo vervolgens tot de effectuele aflosse toe die ten wedersijden 
een half jaar voor den verschijnsdagh sal moogen en moeten geschieden voor welke 
Capitaal, en daarop te verlopene renten rentgeveren mits deesen realiseeren en tot een 
vast hijpotheecq en onderpand stellen haar eijgen toebehoorende huijs geleegen in d' 
Agterstraete of soogenoemden Labbedijk tussen de huijsen van renthefferse en Ber. 
Leeffers en 
                                                                       
Folio 200  en een gaarden geleegen in de Bothoffs Gaarden bij langs de Hegge naagst 
Ber. Zeggelinx Gaarden om in cas van onverhopelijke misbetaelinge zij vrouw 
renthefferse of wahre holderen deezes brieffs zigh daar aen ten allen tijden cost 
en schaedeloos sullen kunnen en moogen verhaelen, zoo voor Capitaal, als daar op te 
verlopene renten, alles onder renuntiatie van alle soo generale als speciale exceptien en 
wel in specie de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waaren oirconde hebben wij 
B.ren voornoemt die daar van uitgegevenen origineelen brieff Eijgenhandig geteekent 
en met onse Stads Segel doen corroboreren gelijk sulx meede door den Comparant voor 
hem en sijn geteekent, en door de Secretaris Penninck voor haar gezeegelt is. 
                                                      
Folio 200 vo  Nood Gerighte gehouden ten huijse van Hermen ten Tije. Coram Conss. 
Pennink en Stroink Den 14 Aug. 1753. In Eijgener Persoonen erschenen Hermen ten 
Tije en desselfs huisvrouwe Stijntjen Hanterman de laaste geassisteert met Engbert 
Lazonder, sijnde de eerste gesond van Lighaam en de laaste siek te bedde liggende dog 
beijde bij goede kennisse en verstant soo ons gebleken is, verklarende niet geerne van 
hier te willen scheiden bevoorens van haare tijdelijke goederen te hebben gedisponeert, 
en waar toe getreden sijn uijt vrijen wille sonder persuasie van imant bevelen voor af 
haare Zielen in de hand van God Almagtig en haare Lighamen ter Aarden tot een 
eerlijke begravinge, koomende ter dispositie so is t dat sij malkander over en weder 
overmakende en geven de volle tugt,  van alle haare goederen en nalatenschap ten tijde 
van de langstlevende, en dat na doode van 
Folio 200 vo in de marge  Nood Gerichte gehouden den 25 Junij 1759. C. Coss.: Pennink en 
Stroink.  Tegenstaande Testament nae dat de segels gaaff en ongecancelleert bevonden waaren ter 
praesentie van Jan ten Thije, Anthonij ten Thije, en Aaltjen ten Tije, geassisteert met Jan Hanterman 
uijtgelesen, en heeft vervolgens Jan ten Thije copiae versogt. 
  
Folio 201  van de langstlevende of bij eerdere vrijwillige overgave haaren Testatoren 
zoon Anthonij ten Tije haare behuisinge met den gaarden voor de Poorte an den 
Steenweg in erffenisse sal trekken tegen ses hondert gulden en dat bij vooraf sterven of 
op een andere quam te trouwen het selve alsoo sal vererven op haare doghter Aaltjen 



ten Tije. Vervolgens legateerende an onsen zoon Jan ten Tije een Sa. van hondert en 
seventig gulden en an gemelte  haaren zoon Antonij en dogter Aaltjen ten Tije ijder een 
somma van twe hondert gulden uijt haare nalatenschap, uijt consideratie 
en reden dat haare Zoon Jan ten Tije per reets een geruimen tijd sijn Eijgen winninge 
heeft gehad en verright. Voorts makende den Testator bij vooraf sterven de klederen tot 
sijn Lijf behoren an gemelte sijn Zoons en sij Testatrice bij haar overlijden de kleederen 
tot haaren Lijve gehoorende, an haar dogter voornoemt institueren vervolgens hij 
Testator en sij Testatrice geassisteert als  vooren in voegen voorschreven tot haare 
 
Folio 201 vo  haare waare en Universeele Erfgenamen haare drie kinderen,Jan, Antonij 
en Aaltjen ten Tije en bij voor af sterven der selven kind of kinderen in de vaders of 
moeders plaats, met expresse Conditie soo een der selver dese onse testamentaire 
dispositie mogte willen betwisten deselve met de Legitime portie sal moeten wesen 
bevreedigt, in dien val den daar in en niet verders institueren daar in bij desen. Al het 
geen voorschreven staat verklaaren wij testator en testatrice, geassisteert als vooren, te 
wesen onse testament en uijterste wille begeerdende dat hetselve sal kragt hebben en 
effect sorteren het sij als testament of Codicil als na reghten best sal kunnen bestaan, in 
waarheijds kennisse dese door testator getekent en gesegelt gelijk mede door testatricen 
versoeck door haar assistent 
 
Folio 202  assistent neffens ons Burgermeesteren getekent en gesegelt is. 
Hermen ten Teij,   Engbert Lazonder,   Henr. Pennink Br.,  Jorrijen Stroink Br. 
 
Folio 202 vo  Nood Gerichte den 27 October 1753. Maantschepenen: Stroink en 
Steenbergh.  In eijgenaar personen gecompareert en erschenen Andreas van Lochem en 
desselfs huisvrouwe Margareta Jongejans idq. tutore marito en bekenden van Gerrit 
Cromhof, en desselfs huisvrouw Jenneken Wolterinkhof ontfangen te hebben een 
Capitale Summa van drie honderd en taggentig Gl. segge f 380,-,-, Strekkende tot volle 
betaelinge van haar Comparanten verkogte gedeelte van haar huijs geleegen binnen 
deese Stadt, met den eenen einde aen Comparanten huijs en met den voorsten einde nae 
de Stads Straete, met de eene sijd langs de Stads Gragte en met de andere sijd 
langs de Stads Straete vorders, met alle sijne lusten en lasten breeder bij 
Coopsvoorwaarde ersien. Bekennende alzoo zij Comparanten de volle Cooppenningen  
van gemelte parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt 
 
Folio 203  betaalt te zijn. Deden derhalven van voorschr. parceel niet alleen afstand 
maar ook bij deezen Gerichtelijk Transport, Cessie, en Overdragt van dien ten 
profite van gezeijde aenkoperen dezelve daar meede beervende en haar en de haerigen, 
daar van onterven, sonder dat zij Transportanten daar aen het geringste regt van 
Eijgendom meer behouden met beloffte deezen Coop teegens een ijeder te staan 
wagten en waeren als reghtens is. Des ten waeren Oirconde hebben wij B.ren 
voornoemt die daar van uijtgegevenen originelen brief, met onse Stads Segel, en 
Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt gelijck sulx meede door de Comparanten 
Eijgenhandig geteijkent en gesegelt is. 



 
Folio 203 vo  Nood Gerichte gehouden den 24 November 1753. Coss.: Hendrik 
Hoedemaker en Hendrik Gerritzen.  In Eijgenaar persoonen gecompareert en 
erscheenen Jurriaen Stroink G.s. en desselfs huisvrouwe Fenna Margareta Rutgers idq. 
tutore marito en bekenden aen de E.E. Jurriaen Stroink R.s. opregt en deugdig schuldig 
te weesen een Capitale Summa van honderd en seventig Car. Gls. zegge f 170,-,-, ad 20 
St. het stuk, Welke penningen zij Comparanten belooven en aenneemen Jaarlijx en alle 
Jaaren te zullen en willen verinteressen met drie diergelijke Guldens van ijeder honderd, 
waar van het eerste Jaar Interesse sal koomen te vervallen als heeden 
 
Folio 204  heeden over een Jaar en zoo vervolgens tot de effectuele aflosse toe, die aan 
wedersijden nae voorgaande denuntiatie van een half Jaar voor den verschijnsdag zal 
moogen en moeten geschieden, voor welke Capitaal en daar op te verlopene renten zij 
Comparanten bij deesen realiseeren, verbinden en tot een vast hijpotheecq en 
onderpand stellen, haar eijgen toebehoorende een en een halven haagen gaarden binnen 
dit Stads Wigbolt kennelijk geleegen, de heelen Gaarden tussen de Gaardens van 
ouburgerm.r Wilh. Linthuis, en die van de mennoniten gemeente, met den voorsten 
einde aan den Stads haagen, en met den agtersten einde aan de Stads Gragte en den 
halven Gaarden te weeten den agtersten einde zijtwaartz aen den Gaarden van 
Lodowigh Robers en met de andere Sijd 
 
Folio 204 vo  Sijd bijlangs den voetpad, vorders in sijn bekende bepaelinge geleegen om 
in Cas van onverhopelijke misbetaelinge hij rentheffer of de waare holderen dezes 
brieffs zig daaraan Cost en schaedeloos zullen kunnen en moogen verhaelen, zoo voor  
Capitaal als daar op te verlopene renten, alles onder renunciatie van alle zoo generale als 
Speciale de exceptien en wel in specie de exceptie van ongetelden gelde. Des ten waaren 
Oirconde hebben wij Burgerm.ren voorn.t die daar van uijtgegevenen originelen brieff, 
met onse Stads Zegel en eijgenhandige Subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede door de 
Comparanten Eijgenhandig geteikent en gezegelt is. 
 
Folio 205  Ao 1754 den 1 Januarij. Coss.: Henr. Pennink en Jurriaen Stroink. 
In eigenaar personen erschenen Zander Nihoff en desselfs huijsvrouwe Joanna ten 
Huntvelt, g'assiste. met Claas Wesselink als hebbende haeren Lieven eheman de 
momboirschap opgezegt, d' eerste gesond van Lichaem en de laaste ziek te bedde 
leggende dog beide bij goeden kennisse en verstandt, verclarende overwogen te hebben 
de sekerheit des doods en onsekere uure van dien, en daerom voorgenomen niet van 
hier te scheiden bevorens van haere tijdlike goederen, haar van God verleent, te hebben 
gedisponeerd en waar toe getreden zijn uijt vrijen wille zonder anradinge off misleidinge 
van iemant, bevelende vooraff haare Zielen so haest die uijt den Lichaeme scheiden 
zullen in de Genadige bescherminge van Godt Almagtig en haare lichaemen d' aarde 
met een eerlike begravinge, komende ter dispositie. Soo legateren Testator en Testatrix 
zamen an haar soon Herman en Dogter Stijntien Nihoff in erffenisse het huijs door 
haer bewoont en het halve huijs uijt den boedel van wijlen Jan Holtkamp angekogt, of 
zodanig gedeelte als aen haar van het laaste parceel toebehoord met alle sijne regten en 



geregtigheden mitz daervan uijtkerende in den gemeenen ouderliken boedel een Sa. van 
vijff honderd Car. Gls. Legaterende  verder an de gemelte haer soon en Dogter zodanig 
een uijtset van klederen en beddinge als haar getrouwde soon Gerrit Nihoff getrokken 
heeft. En 
 
Folio 205 vo  en dan nog an haar soon Herman Nijhoff de witte spinde in de keuken 
staende, met een wevetouw en het testament van de Moeder met silveren beslag en 
nae dode van de vader off Testator de linnen en wullen klederen tot desselfs lijff 
gehorende, voortz an de Dogter Stijntien Nihoff, de kaste op de kamer staande met de 
Linnen en wullen klederen tot moeders Lichaam gehorende met een gouden rink en 
insgelijx het eene weve touw, vervolgens Legateren Testator en Testatrix an haar Nigte 
Stijntien Nihoff, dogter van Herman Nihoff een onder en over bedde met een peuluwe 
uijt haeren boedel, en an haar nigte Janna Nihoff dogter van haar soon Gerr. Nihoff des 
Testatricen silveren beugel tasse. Stellende en nominerende vervolglijk hij Testator en sij 
Testatrice g'assisteertd als vooren in alle haare verdere goederen en nalatenschap tot 
haare wettige erfgenamen haare drie kinderen, genaemt Gerrit, Herman en Stijntien 
Nihoff, off bij vooroverlijden derselver kind off kinderen in haar vader of moeders 
plaatse. Alle hetgeene voorschreven staat 
 
Folio 206  staat, verclaaren Testator en Testatrix te zijn haer testament en uijterste wille 
begerende dat het zelve kragt hebbe en effect sortere nae haeren dood het zij als 
testament Codicil gifte onder de Levendigen off ter saake des doods, soo en als nae 
regte best kan bestaen. In kennisse der waerheit hebben wij Burgerm.ren voorn.t dese 
neffens Testator en Testatrix dese eigenhandig getekent en gesegelt gelijk mede door 
des Testatricen assistent gedaen is. Actum ut supra. 
H. Pennink,   J. Stroink,   Sander Nijhof,   IJanna ten Huntfelt,   Klaas Wesselink. 
Nood Gerigte gehouden den 30 Decemb. 1763. 
Cormaandsch: J. Stroink en J.B. Lasonder.  Is deze voorenstaande Testamentaire 
dispositie geannulleert en gecasseert luijd naeder Contract daar van opgerigt in dato den 
16 januarij 1758.   
                 
Folio 206 vo  Noodgerichte gehouden den 30 Januarij 1754. Maantschepenen: Jurriaen 
Stroink en Joan Steenbergh.  In eijgenaar persoonen gecompareert en erscheenen zijn 
Lucas Bekker en desselfs suster Ursula Bekker wed.e van wijlen Gerrit Rutgers, de 
Laaste met de eerste in deezen Geassisteert en bekenden van Jan ter Heege en desselfs 
erffgenaemen ter leen ontfangen en opgenoomen te hebben een Capitale Summa van 
twe honderd en vijfftigh Car. Gls. zegge f 250,-,-, ad 20 St. het stuk welke penningen zij 
Comparanten belooven Jaarlijx en alle Jaaren te zullen en willen verrenten met 3 Gls. en 
5 St.s van ijeder honderd waar van het eerste jaar Interesse sal komen te vervallen op 
den 2 februarij 1755 en zulx tot de effectuele aflosse toe, die aen wedersijden een 
Folio 206 vo in de marge  Voor tegenstaande Capitaal is op den 30 April 1783 een nieuwe 
verzettinge gepasseert aan en ten behoeve van Laur. Lasonder Jurr.zoon en huisvrouwe Anna Bossier. 
Zo als in het nieuwe prothocol van dien tijd en aldaar op folio 20 5 verso te zien is. 
 



Folio 207  een half Jaar voor den verschijnsdag nae voorgaande denunciatie moogen en 
moeten geschieden, voor welke gezeijde Capitaal en daar op te verlopene renten, zij 
Comparanten bij deezen realiseeren, verbinden, en tot een vast hijpotheecq en 
onderpand stellen, haare eijgen toebehoorende Gaardens, eerstelijk een Gaarden 
genaamt den Langen Gaarden tussen de Gaardens van Andr. Hendr. van der Schild 
zijtwaartz geleegen, Secundo twe gaardens genaamt de Beitel gaardens daar bij en aan 
geleegen en met den einde aan den voetpadt, Ten derden den halven zoo genaemden 
keuken Gaarden zijnde den voorsten einde, met den eenen einde aen de Stads haagen, 
en met den anderen einde aen Jurriaen Stroinks halfscheid, zijtwaartz aen de gaarden 
van Lodowigh Robers, en met de andere zijde bij langs den voetpad, vorders alle                   
 
Folio 207 vo  alle in zijne bekende bepaelinge binnen dit stads wigbolt gelegen, 
om in cas van onverhopelijke misbetaelinge zij renthefferen of de waare holderen 
deezes brieffs zig daar aen ten allen tijden Cost en Schaedeloos zullen kunnen en 
moogen verhaelen, Zoo voor Capitaal als daar op te verlopene renten alles onder 
renunciatie van alle soo generale als speciale exceptien en wel in specie de exceptie van 
ongetelden gelde. Des ten waaren oirconde hebben wij B.ren voorn.t die daar van 
uitgegevenen originelen brieff met onse Stads zegel en Eijgenhandige subscriptie 
bekragtigt gelijk zulx meede door de Comparanten eijgenhandig geteikent en gezegelt is. 
 
Folio 208  Nood Gerichte gehouden den 2 meert 1754. Coss.: H. Pennink en Jurjaan 
Stroink.  In eijgenaar persoonen gecompareert en erscheenen zijn Henrik Nijhuis voor 
hem selfs en als vaeder en voogt van sijn minderjarige soon Gerrit Nijhuis bij Anna 
Derksen in egte geteelt, en Jan Derksen als oom en Bloed Mombaar van gemelte Gerrit 
Nijhuis en bekenden van Derk Schouwink en desselfs huijsvrouwe Anna van Dam 
ontfangen te hebben een Capitale Summa van twe honderd en vijftig Gls. zegge f 250,-,- 
ad 20 St. strekkende tot volle betaelinge van haar Comparanten verkogte huis met de 
aeleggende Where en grondt, Geleegen binnen deese Stadt van agteren aan de Stads 
Gragte, en van vooren of zijtwaartz an de Stads Straete en Gasthuise met de halve patte 
breeder bij koopbrieff van den 17 april 1753 te ersien, vorders met alle sijne Lusten en 
Lasten. Bekennende alzoo zij Comparanten de volle Cooppenningen van gemelte 
parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaen en betaalt te 
 
Folio 208 vo  te zijn. Deden derhalven van voorschr. parceel niet alleen afstandt maar 
ook bij deezen Gerichtelijk Transport, Cessie en overdragt van dien ten profijte van 
gezeijde aenkoperen, dezelve daar meede beervende en haar en de haerigen daar van 
onterven sonder dat zij transportanten, daer aen het geringste regt van Eigendom meer 
behouden met belofte deezen Coop tegen een ijeder te staan wagten en waeren als 
regtens is. Des ten waaren Oirconde hebben wij B.ren voorn.t die daar van 
uitgegevenen Originelen brieff met onse Stads Zegul en eijgenhandige Subscriptie 
bekragtigt, gelijk sulx meede door de Comparanten eijgenhandig geteikent en gezegelt is. 
Nood Gerichte gehouden den 16 maart 1754 Maantschepenen: Pennink en  
Hoedemaeker.  In eijgenaar persoon erscheenen Gerrit Bekker voor hem zelf en de rato 
Caverende voor sijn huisvrouwe en minderjaerige 



 
Folio 209  jarige kinderen, en bekende van Adriaan van Ceulen en desselfs huisvrouwe 
Maria Wenink ontfangen te hebben een Capitale summa van drie honderd en vijftig Car. 
Gls. zegge f 350,-,-, ad 20 St. het stuk onder reserve van acht Guld. die dezelve an 
voorn. Adriaan van Ceulen en desselfs huisvrouwe nog te goede is hebbende, 
Strekkende tot volle betaelinge van Comparantz verkogte huis en annexe where 
geleegen binnen deeze stad, tussen de huisen van Salomon ten Cate, en Lammert Hols, 
met den agtersten eijnde an de Stads Gragte en met den voorsten eijnde aan de Stads 
Straete, vorders met alle sijne regten en Geregtigheeden Lusten en Lasten bekennende 
alzoo hij Comparant de volle Cooppenningen van gemelte parceel ontfangen te hebben 
en alzoo voldaaen en betaalt te zijn. Doende derhalven van voorschr. huis en where 
afstand en bij deezen transport, Cessie en overdragt van dien ten profijte van gezeijde 
aenkoperen, dezelve daar meede beervende en hem Comparant en de sijnen daar van 
onterven sonder daar aan het Geringste regt van eijgendom meer te behouden met 
beloffte deezen Coop teegens een ijeder te staan wagten en waren als rechtens is. Des 
ten waaren oirconde hebben wij Burgerm.ren 
 
Folio 209 vo  Burgerm.ren voorn.t die daar van uitgegeven originelen brieff met onse 
Stads zegel en Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede ten versoeke van 
den Comparant als schrijvens onervaren en geen signet gebruikende, door de Secretaris 
Theod. Pennink geteikent en gezegelt is. Actum Enschede den 16 maart 1754. 
Eodem dato.  In eijgenaar persoonen erscheenen Adr. van Ceulen en desselfs 
huisvrouw Maria Wenink idq. tutore marito en bekenden van Jan Hols en desselfs 
huisvrouwe ontfangen te hebben een Capitale Summa van drie honderd en seventig Gl. 
a 20 St. het stuk zegge f 370,-,-, Strekkende tot volle betaelinge van haar Comparanten 
verkogte huis en annexe Where, geleegen binnen deeze Stadt tussen de huijsen van 
Salomon ten Cate, en Lammert Hols met den agtersten eijnde aen de Stads Gragte en 
met den voorsten eijnde aan de Stads Straete, vorders met alle sijne reghten en 
Geregtigheeden Lusten en Lasten bekennende alzoo zij Comparanten de volle 
Cooppenningen van gemelte parceel ontfangen te hebben 
 
Folio 210  hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Doende derhalven van voorschr. 
huis en Where afstandt, en bij deezen Gerichtelijk Transport Cessie en Overdragt van 
dien ten profijte van gezeijde aenkoperen, dezelve daar meede beervende en haar 
Comparanten en de haare daarvan onterven sonder daar aen het geringste regt van 
eijdendom meer te behouden, met beloffte deezen Coop teegens een ijeder te 
staan wagten en waaren als reghtens is. Des ten waaren oirconde hebben wij 
Burgerm.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen  brieff met onse Stads zegel 
en Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede ten versoeke van 
beide Comparanten als schrijvens onervaren en geen signet gebruikende, door de 
secretaris Theod. Pennink Eijgenhandig geteikent en gezegelt is. 
 
Folio 210 vo  Nood Gerichte gehouden den 1 meij 1754. Maantschepenen:  



H. Gerridtsen en H. Swiers.  In Eijgenaar Persoon gecompareert en erscheenen is 
Aleijda Kemna wed.e van Joost Schreur, geassisteert met Hermannus Stroink en 
bekende van Lambert ten Boss en desselfs huisvrouw Marta Vervelt ontfangen te 
hebben een Capitale Summa van twee honderd en vijftig Car. Gls. zegge f 250,-,-, 
Strekkende tot volle betaelinge van haar Comparanten verkogte stuk bouwland, 
Geleegen met de eene sijd aen Scholten Gaarden alles breeder bij Coopbrief van den 26 
augusti 1753 daar van opgeregt te ersien. Bekennende alzoo zij Comparante geassisteerd 
als vooren, de volle Cooppenningen van voornoemde parceel ontfangen te hebben en 
alzoo voldaan en betaalt te zijn. Dede derhalven daar van afstand en bij deezen 
Gerichtelijk transport, Cessie en overdragt 
 
Folio 211  overdragt van dien ten profijte  van gezeijde aenkoperen dezelve daar meede 
beervende en haar Comparante en de haerige daar van onterven, zonder dat zij 
Transportante daar aen het geringste regt meer behoudt met beloffte deezen Coop 
teegens een ijeder te staan wagten en waaren, als regt was. Des ten waaren oirconde 
hebben wij Burgerm.ren voornoemt die daar van uitgegevenen originelen brieff met 
onse Stads Zegel en Eijgenhandige subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede door 
de Comparante en haar assistent Eijgenhandig geteikent en gezegelt is. 
Nood Gerichte gehouden den 9 meij 1754.  Maandschepenen: Gerritzen en Swiers. 
Zijn in Eijgenaar Personen gecompareert en 
 
Folio 211 vo en erscheenen Barent Greve en Alb. Waegelaar als volmagtigers van Alb. 
Helmigh, luid volmagt voor de verw. rigter van Endscheide Jan Willem Swiers den 23 
meij 1753 gepasseert alhier geleesen en van waarden erkend, En bekenden uijt haar 
principaals naeme van Willem Grijp en desselfs huisvrouw ontfangen te hebben een 
Capitale Summa van ses honderd en twintig Gls. zegge f 620,-,-, Strekkende tot volle 
betaelinge van haar Comparants Principaals verkogte huis en annexe where, geleegen 
binnen deeze Stad tussen de huisen van Jacob Reudink en de gank van Alb. Waegelaar 
etc. Bekennende zij Comparanten de volle Cooppenningen van gemelte parceel 
ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deden derhalven daar van 
afstand en bij deezen Gerichtelijk Transport, Cessie en Overdragt van dien ten profijte 
van gezeijde                               
 
Folio 212  gezeijde aenkoperen, dezelve daar meede beervende en haar in 
voorschreeven qualiteijt daar van onterven sonder daar aen het geringste regt van 
eijdendom meer te behouden met belofte deezen Coop teegens een ijeder te staan 
wagten en waeren als regt was. Des ten waaren oirconde hebben wij B.ren voorn.t die 
daar van uitgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegul en Eijgenhandige 
subscriptie bekragtigt gelijk sulx meede door de Transportanten in voorschreeven 
qualiteijt geteikent en gezegelt is. 
Nood Gerichte gehouden den 18 maijus 1754.  Cor. Coss.: Pennink en Steenbergh. 
Zijn in Ejgenaar Persoonen gecompareert en erscheenen Hendrik Lentfert en Herman 
                                                         



Folio 212 vo  Herman Wolterinkhoff als Mombaaren over de naegelatene minderjarige 
kinderen van wijlen Hindr. Danielsen Paschen, neffens Fenne Agterhuis wed.e van 
wijlen Hindr. Paschen voorn.t Geassisteert met Secretaris Th. Pennink en bekenden van 
Evert Kortkamp en desselfs huisvrouwe ontfangen te hebben een Capitale Summa 
van drie honderd en vijftig Gls. zegge f 350,-,-, (: welke penningen uitgegeven en 
geïmploijeert zijn tot dempinge van de boedels schulden van wijlen Hendr. Paschen :) 
Strekkende tot volle betaelinge van haar Comparanten verkogte huis en annexe Where 
geleegen binnen deeze Stad, tussen de huisen van Andries ten Cate en Jan Robers, met 
den voorsten eijde aan de Stads Straete etc. Bekennende alzoo zij Comparanten de 
volle Cooppenningen van voornoemd parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en 
betaalt te zijn. Deden derhalven daar van afstand en bij deezen Gerichtelijk Transport 
Cessie, en overdragt van dien ten profijte van gezeijde aenkoperen dezelve daar meede 
beervende en haar Comparanten en de haare daar van onterven, sonder daar aen het 
geringste regt van Eijgendom meer te behouden met belofte deeze Coop teegens 
 
Folio 213  teegens een ijeder te staan wagten en waeren als regt was. Des ten waaren 
Oirconde hebben wij B.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen brieff met onse 
Stads Zegul en Eijgenhandige subscriptie bekragtigt, gelijck zulx meede door beide 
Comparanten geteikent en door de Secret. Th. Pennink uijt haar Comparantinnen naam 
als schrijvens onervaren geteikent, en uijt aller naam gezegelt is. 
Eodem dato.  Zijn in eijgenaar Persoonen gecompareert en erscheenen Hindr. Lintfert, 
Herman Wolterinkhoff en Evert Kortkamp als Mombaren over de naegelaetene 
minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Danielsen Paschen, neffens Fenne Agterhuis 
wed.e van wijlen Hendr. Paschen, geassisteert met Secret. Th. Pennink en bekenden van 
Hindr. Letink en desselfs huisvrouwe ontfangen te hebben een Capitale Summa van 
honderd seventig Gls. en 10 St. zeggen f 170,-10,-, (: welke penningen uitgegeven en 
geempploijeert zijn tot dempinge van de boedels schulden van wijlen Hinr. Paschen 
voorn.t.  Strekkende  
 
Folio 213 vo  Strekkende tot volle betaelinge van haar Comparanten verkogte stukke 
bouwlandt geleegen binnen Stads wigbolt, zijdwaartz an het stukke van Jan Robers en 
Zeggelt, met den voorsten eijnde aen den weg en met den agtersten eijnde an Jan 
Hermsen Bekkers land, vorders met alle sijne regten en Geregtigheden Lusten en 
Lasten. Bekennende alzoo zij Comparanten de volle Cooppenningen van voornoemde 
parceel ontfangen te hebben  en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deden derhalven daar 
van afstand en bij deezen Gerichtelijk Transport, Cessie en overdragt van dien ten 
profijte van gezeijde aenkoperen, dezelve daarmeede beervende en haar Comparanten 
en de haare daar van onterven, Zonder dat zij Transportanten daer aen het geringste 
regt van eijgendom meer behouden, met belofte deezen Coop teegens een ijeder te 
staan wagten en waeren als regt was. Des ten waaren Oirconde hebben wij B.ren 
voorn.t die daar van uitgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegul en 
Eijgenhandige subscriptie gecorroboreert, gelijk zulx meede door de drie Comparanten 
getekent en door de Secret. Th. Pennink uijt haar Comparantinnen naam als schrijvens 
onervaren geteikent en uijt aller naam gezegelt is. 



                                                            
Folio 214  Ao 1754 den 30 october. Coram consulibus: Henr. Pennink en Jan 
Steenberg.  Op dato als boven zijn in eijgenaar personen voor ons Burgerm.ren voorn.t 
erschenen die E(dele) F. Berent Blijdenstein junior en desselfs eheliefste Elisabeth 
Catharina Nieuhuijs in desen g'assist. met de Secretaris Theod. Pennink, zijnde de 
vrouw Comparante ziek te bedde leggende, doch alle zamen bij goeden kennisse en 
verstande soo als ons claar gebleken is, en begerende niet van hier te scheiden bevorens 
van haare tijdlike goederen te hebben gedisponeert, en waar toe getreden zijn uijt 
suiveren vrijen wille, zonder persuasie ofte anradinge van iemant, en bevelende voor af 
haare Zielen zoo haast die uijt den Lichame komen te scheiden in de genadige 
bescherminge van Godt Almagtig, en haare Lichamen aan de aarde met een eerlike 
begravinge komende voortz ter dipositie. So verclaarde hij Testator, Berent Blijdenstein 
voorn.t in val hij voor gemelte sijn Eheliefste mogte komen te sterve, zonder kindt off 
kinderen nae te laten dat hij in conformite van desselfs huwlixvoorwaarde, den 20 sten 
en 27 decembris 1752 met dages vrijnden getekent 
 
Folio 214 vo getekent alnogh tot sijn waare en Universele erffgenaam stelt in alle 
desselfs nae te latene goederen en geheelen boedel sijn Lieve en waarde huijsvrouwe 
voorn.t, mitz uijtkerende al hetgeene bij geseide huwlixvoorwaerde bedongen en voor 
vast gestelt. Insgelijx verclaarde sij Testatrix Elisabeth Catharina Nieuhuijs g'assist. als 
vooren bij desen ten kragtigsten t' inhaereren de voorn.de huwlixvoorwaarde van den 
20 en 27 December 1752, en dat dezelve zal zijn en blijven van volle kragt en waarden 
en in val die enigsintz en onverhopelik mogte konnen worden betwistet, so is het dat sij 
Comp.te Elis. Catharina Nieuhuijs g'assisteert als vooren in gevalle sij zonder kind oft 
kinderen nae te laten voor haaren Lieven Eheman mogte komen te sterven so stelt sij 
alnog en nomineert bij desen tot haaren waaren en universelen erfgenaam in alle haere 
goederen en nalatenschap haaren Lieven eheman Berent Blijdenstein voorn.t zullende 
alleenlik uijtkeren 't gene bij geseide huwlixvoorwaarde bedongen en voor vast gestelt. 
Alle het gene voorschreven staat ver 
                                                       
Folio 215 verclaren sij Comparanten Testator en Testatrix g'assisteert als vooren te 
wesen haer Testament en uijterste wille, die kragt zal hebben en effect genieten zo als 
nae regt best kan en zal bestaen. In oirkonde der waarheit hebben wij Burgerm.ren 
bovengenoemt dese eigenhandig getekent en gesegelt, zoo als de Comparanten mede 
getekent en door Testator insgelijx gesegelt en op versoek van Testatrice voor haar en 
uijt haren name door haar assistent mede gesegelt is. Actum ut supra. 
Henr. Pennink,      Jan Steenberg,     Baerent Blijdensteijn d' jonge,      Elisabet Katrina 
Nieuwenhuijs,      Theod. Pennink qqa. 
                                      
Folio 215 vo  Nood Gerichte gehouden den 31 October 1754.  Maandschepenen: 
J. Stroink en J. Steenbergh.  Zijn in Eijgenaar Persoonen gecompareert en erscheenen 
Grietjen Minkmaat wed.e van wijlen Hendr. Zeggelink, geadsisteert met de E. Jan van 
Lochem de rato caverende voor haar absente Soon Jan Zeggelink, getrouwt an 
Willemina Stenvors, vorders Gerrit Zeggelink caverende voor zijn huisvrouw Aaltjen ter 



Weele, en Hindr. Zeggelink, caverende voor zijn huisvrouw Hermina ten Vaarde, en 
bekenden van die E. E. Anthonij Hartgerink en desselfs huisvrouw Henrica Muller 
ontfangen te hebben een Capitale Summa van honderd vijf en negentig guldens zegge f 
195,-,-, Strekkende tot volle betaelinge van haarer Comparanten vercogten Haagen 
Gaarden geleegen binnen het   
 
Folio 216  het Stads wigbolt tussen de gaardens van Joan Strik en Anthonij Reijger, met 
den eenen eijnde aan de Stads Gragte en met den anderen eijnde aan den Stads Haagen, 
vorders met alle sijne Lusten en Lasten regten en geregtigheeden. Bekennende alzoo zij 
Comparanten de volle Cooppenningen van gemelte Parceel ontfangen te hebben en 
alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deeden derhalven van voorschr. Parceel niet alleen 
afstand maar ook Gerechtelijk Transport, Cessie en Overdragt van dien ten profijte van 
gezeijde aencooperen, dezelve daar meede beervende, en haar Comparanten en de 
haerigen daar van onterven, zonder dat zij Transportanten daar aen het geringste regt 
van Eijgendom meer behouden, met beloffte deezen Coop teegens een   
 
Folio 216 vo  een ijeder te staan wagten en waeren als regt was. Des ten waaren 
oirconde hebben wij Burgerm.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen brieff 
met onse Stads Zegel en Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt gelijk zulx meede uijt haar 
aller Transportanten naam en versoek door Gerrit Zeggelink Eijgenhandig geteekend en 
gezegelt is. 
Nood Gerichte gehouden den 1 Nov. 1754. Coram consulibus: Hk. Hoedemaeker en 
Hk. Gerritzen.  Zijn in Eijgenaar persoonen gecompareert en erscheenen Jan 
Rommelaar en Grietjen Wannink Eheluijden idq. tutore marito caverende voor haar 
meerder 
 
Folio 217  meerder en minderjarige kinderen en bekenden van die E(dele) Laurens 
Greve en Janna Maria Hoevink Eheluijden, ontfangen te hebben een Capitale Summa 
van honderd Car. guldens zegge f 100,-,-, Strekkende tot volle betaelinge van haerer 
Comparanten vercogten gaarden, geleegen binnen dit Stads Wigbolt schietende met den 
eenen einde aan de Stads Straete en met den anderen einde aan den Stads Haagen, 
zijdwaartz aan den gaarden van Jan Venterink en met de andere zijde aan het hekke. 
Vorders met alle sijne regten en Geregtigheeden, Lusten en Lasten. Bekennende alzoo 
zij Comparanten de volle Cooppenningen van gemelte Parceel ontfangen te hebben en 
alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deden derhalven daar van afstand en bij dezen 
Gerichtelijk Transport, Cessie en Overdragt van dien ten profite van gezeijde 
 
Folio 217 vo  gezeijde aencooperen en haare Erven dezelve daar meede beervende en 
haar en de haerige daar van ontervende, zonder dat zij Transportanten daar aen het 
geringste regt van Eigendom meer behouden met beloffte deezen Coop teegens een 
ijerder te staan wagten en waeren als regt was. Des ten waaren oriconde hebben wij 
B.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegul en 
Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede door haar Transportanten 
Eijgenhandig geteekend en gezegeld is. 



Nood Gerichte gehouden den 11 Nov. 1754. Maandschepenen: Gerritzen en  Swiers. 
Sijn in Eijgenaar Persoonen gecompareert en erscheenen Herman ten Thije, Carel 
Zejchler en Jan Barend Lazonder nom. 
 
Folio 218  nom. uxorum caverende voor desselfs Schoonsuster Gesijna Lazonder wed.e 
Derk Plante, in qualiteijt als Erfgenaemen van haar wijlen Moeder en Schoonmoeder de 
weduwe Jakop Lazonder en bekenden van Herman Oostervelt en desselfs huisvrouw 
Anna Rekers ontfangen te hebben een Capitale Summa van honderd ses en taggentig 
Gls. 20 St. zegge f 186,-20,-, Strekkende tot volle betaelinge van haar Comparanten 
vercogte stuk bouwland geleegen op de Heurne, schietende met de eene sijde aen het 
Pastorijen Stuk en met de andere aan het stuk van Lammert Bos kennelijk binnen dit 
Stads Wigbolt geleegen, vorders met alle sijne regten en Geregtigheeden Lusten en 
Lasten, breeder bij Coopsvoorwaarde te ersien. Bekennende alzo zij Comparanten de 
volle Cooppenningen 
                                                             
Folio 218 vo  Cooppenningen van gemelte parceel ontfangen te hebben, en alzo 
voldaan en betaalt te zijn. Deden derhalven daar van afstand en bij deezen Gerichtelijk 
Transport, Cessie en Overdragt van dien ten profijte van gemelte aencoperen en haar 
Erven, dezelve daar meede beervende en haar en de haerige daar van onterven, zonder 
dat zij Transportanten daar aen het geringste regt van Eijgendom meer behouden, met 
belofte deezen Coop teegens een ijeder te staan wagten en waeren als regt was. Des ten 
waaren oirconde hebben wij B.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen brieff 
met onse Stads Zegul en Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede uijt 
haar aller Transportanten naam en versoek door Jan Barend Lazonder Eijgenhandig 
geteekend en gezegelt is. 
 
Folio 219  Nood Gerichte gehouden den 19 Novembris 1754. Maandschepenen: 
Hk Gerritzen en Hk Swiers.  Zijn in Eijgenaar Personen gecompareert en erscheenen 
Hindrik Tijthoff en sijn huisvrouwe Janna Bekkers idq. tutore marito, caverende meede 
voor haar getrouwde en ongetrouwde kinderen en bekenden van Jan Reijger en desselfs 
huisvrouwe ontfangen te hebben een Capitale Summa van vier honderd en t negentig 
Gls. zeggen f 490,-,-, ad 20 St. het stuk. Strekkende tot volle betaelinge van haar 
Comparanten verkogte huis en annexe where geleegen binnen deeze Stadt, tussen de 
huijsen van de wed.e Hend.k Seggelink en Jan Willink op den zogenaamden Labbedijk, 
vorders met alle sijne regten en Geregtigheeden Lusten en Lasten daartoe staande. 
Bekennende alzo zij Comparanten de volle Cooppenningen van gemelte Parceel 
ontfangen te  hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deden derhalven daar van 
afstand en bij deezen Gerichtelijk 
                                                          
 
Folio 219 vo Gerichtelijk Transport, Cessie en overdracht van dien ten profijte van 
gezeijde aencooperen in haare Erven dezelve daar meede beervende en haar, en de haar 
daar van onterven, sonder dat zij Transportanten daar aen het geringste regt van 
Eijgendom meer behouden, met beloffte deezen Coop teegens een ijeder te staan 



wagten en waeren als regt was. Des ten waaren Oirconde hebben wij Burgerm.ren 
voorn.t die daar van uijtgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegul en 
Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede ten versoeke van beijde 
Transportanten als schrijvens onervaren en geen signet gebruikende door de Secretaris 
Theod. Pennink Eijgenhandig geteikend en gezegelt is. 
 
Folio 220  Wij Burgermeesteren Schepenen ende Raeden des Stad Endscheide 
certificeren met deezen dat onzen meede Confrater Br. Jan Steenberg uit den boedel 
van J. Reijnders bij Gerichtelijke vercoopinge en kaarsen uitgang zij koper geworden 
van het huis en where, geleegen binnen deeze stadt met de eene zijde aan het huis van 
Martien Nijhuis en met de andere zijde  aan aankoopers gang, met den voorsten einde 
aan de Stads Straete en met den agtersten einde aan aencopers gruppe, voormaals door 
de overleeden Jan Reijnders zelfs bewoond en sulx voor eene Summa van vier honderd 
en seeven Guldens, segge f 407,-,-, Welke Cooppenningen naar aftrek van het geen de 
wed.e Lindhuis als een gepraefereerde schuld ter summa van f 351,-,- waeren toegekent 
bij ons B.ren ontfangen zijn. Weshalven wij B.ren voorn.t daar voor van Gerichtz 
weegen doen Cessie transport en overdracht van het 
 
Folio 220 vo  het gem. huis en where, met alle zijne ap- en dependentien, soo en in dier 
voegen als het door de overledene voorn.t is beseeten geweest, geweest sinnen ten 
behoeve van gemelte Br. J. Steenberg en desselfs Erfgenaemen met magt gevinge aan de 
aencoperen voornoemd, om het gekogte Parceel te gebruijken te keeren en te wenden 
als haar Eijgen goed,waar op niemand het zij Credieuren als anderen iets te 
praetenderen hebben. In kennisse der waarheijd hebben wij Burgerm.ren voornoemd 
die daar van uitgegevenen originelen brieff met onze Stads Zegul en Secretaris 
Subscriptie doen corroboreren. Actum Eindscheide den 13 december 1754. 
Noodgerichte gehouden den 20 December 1754.  Maantschepenen: Pennink en  
Hoedemaker. Zijn 
 
Folio 221  Zijn in Eijgenaar Persoonen gecompareert en erscheenen Jan Barent 
Lazonder en desselfs huisvrouwe Willemina Lazonder de laaste in deezen geadsisteerd 
met haaren Eheman voornoemd, welke Comparanten ten dijnste van deeze Provintie 
voor de reële en Personeele Heeren middelen, waar van den eerst genoemden 
Comparant den ontfangst aenvangneemende met den Jaare 1754 en zoo vervolgens 
over deeze Stad Eindscheide waarneemt en daar over als Ontfanger van deeze Stad 
aengestelt is, tot Borgen reël en Personeel volgens slandtz Ordonnantien en Placcaten 
voor drie vierde parten van desselfs ontfangst verbindet, realiter desselver behuisinge 
met aenliggende Weerhe en grondt neffens twe stukken bouwlandt en een gaarden, 
binnen deze Stadt en Stads Jurisdictie kennelijk geleegen en bij haar selfs in 't gebruik, 
en dan personeel voor de verpagte middelen aan den Comparant gedemandeerd de 
Persoonen Herm.        
 
Folio 221 vo  Herm. ten Thije W.s. en Wolter Lazonder welke twe laaste Comparanten 



de gemelte Borgtogt niet alleen aengenoomen maar ook sig eene voor alles ten 
Principalen en in solidum daar voor verbinden, renuntierende ten dien eijnde van alle 
teegenstrijdige exceptien speciaal van het beneficium ordinis et divisionis etc. 
Certificerende vervolgens wij B.ren voornoemd de gezeijde vaste goederen meer dan 
seeventijn honderd Guldens waardig en de borgen insgelijks alhier gegoedet en 
sufficient te sijn. Des ten waaren Oirconde hebben wij burgerm.ren voornoemd die met 
onse Stads Zegel en Secretaris Subscriptie bekragtigt en ten allen overvloede door de 
Comparanten en Principale Borgen meede gedaan ondertekenen. 
 
Folio 222  Noodgerichte gehouden den 23 april 1755. Ten huijse van Herman Smit. 
Wij Jurriaan Stroink, en Henrik Gerritzen burgermeesteren deser Stad, doen cond en 
Certificeren met desen dat voor ons in eijgenaar persoon erschenen is Lucas Smit, 
leggende siek te bedde, doch zijn verstant en memorie zeer wel magtigh zoo en als klaar 
gebleken is, overwogen hebbende de kortheijd en brosheijd des menschelijken Levens, 
de sekerheijd des doods en onsekere uire van dien en daarom voor genomen hebbende 
niet van hier te scheijden eer en bevorens van sijne tijdelijke goederen te hebben 
gedisponeert, tot welke dispositie hij Comparant verklaarde getreden te zijn uijt 
suijveren vrijen wille zonder bedwangh misleijdinge of opmakinge van iemant, 
bevelende dan voor aff zijn Ziele zoo haast die uijt zijn lichaam zal komen te scheijden 
in de Genadige hand van God Almagtigh en zijn Lichaam an de aarde 
 
Folio 222 vo  aarde tot een eerlijke begravinge komende  dan ter dispositie. Primo. Stelt 
hij Testator tot zijne ware en universele Erfgenamen in alle zijne nae te latene goederen 
Actien en Crediten, roerende en onroerende nietz van allen exempt, zijn vier kinderen 
met namen Henrik, Elisabet, Hermen en Gerrit Smit, om deselve nae zijnen dode in 
egale portien te verdelen, uijtgesonderd wil en maakt hij Testator het halve huijs, waar 
van de andere halfscheijd zijn Zoon Herman Smit besitter en in Eijgendom gebruijkt, 
an voornoemde zijn Zoon en desselfs Huijsvrouwe Hendrica Stoken, mitz daar voor 
uijtkerende in den gemenen boedel een Sa. van een honderd Carolij Guldens, van welke 
een honderd Guldens Herman Smit zijn gerechte vierde part zal profiteren zoo en als 
van de andere goederen profijteren kan, en dat het huijs van heden aff an Herman Smit 
word overgegeven tot zijnen profijte. Alle het welke voorschreven staat wil en begeert 
hij te weesen zijn Testament en uijterste wille, willende en begerende dat 
 
Folio 223  dat hetselve kragt sal hebben en effect sorteren het zij als Testament Codicil 
Gifte onder de levendige off ter sake des doods, schoon alle solemniteijten hier inne 
niet mogten weesen agtervolgt. Des ten waaren oriconde hebben wij B.ren voornoemt 
dese eijgenhandigh getekent en gesegelt gelijk zulx mede ten versoek van den Testator 
als schrijvens onervaren en geen singnet gebruijkende, door de Secretaris Theod.r 
Pennink getekent en gesegelt is. Actum ut Supra. 
Jorrijen Stroink Br.     Henderik Gerridtsen      Teodr. Pennink qqa. 
Noodgerigte gehouden den 13 junij 1755. Coss.: Pennink en Hoedemaker.  Is het 
bovenstaende Testament op versoek van Hermen Smit als het sterfhuijs bewoonende, 
ten overstaen van Hend.k Smit, mitzagders Benjamin Blijdensteijn en Burgm. Swiers, de 



laeste loco patris, als mombaeren van Gerrit Smits geregtelijk gepronuncieert en 
uijtgelesen, na dat de segels gaave en ongeschonden bevonden zijn, hebbende Hend.k 
Smit hiervan Copiam geeijscht. 
 
Folio 223 vo  Nood Gerichte gehouden den 26 April 1755. Cor. Cos: J. Stroink en  
H. Swiers.  Sijn in Eijgenaar personen gecompareert en erscheenen Jan Jannink en 
desselfs huisvrouwe Hermken Hoonhoff idq. tutore marito en bekenden van Philiph 
Pruimers en desselfs huisvrouw Willemina Nijhoff ontfangen te hebben een Capitale 
Summa van een honderd Car. Gld. zegge f 100,-, ad 20 St. het stuk, Strekkende tot volle 
betaelinge van haar Comparanten verkogten haagen gaarden geleegen binnen dit Stads 
Wigbolt, schietende met den eenen einde aan de wed.e Lindhuis gaarden en met den 
anderen 
 
Folio 224  anderen aan de Gemeene weg, vorders in zijn bekende bepaelinge alhier op 
den Stads haagen kennelijk geleegen, vorders met alle sijne regten en geregtigheeden 
Lusten en Lasten. Bekennende alzoo zij Comparanten de volle Cooppenningen van 
gemelte Parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deden 
derhalven daar van afstand en bij dezen Gerechtelijk Transport, Cessie en Overdragt 
van dien ten profijte van gezeijde aencooperen dezelve daar meede beërvende en haar 
Transportanten en de haerige daar van onterven, sonder daar aen het geringste regt van 
Eijgendom 
 
Folio 224 vo  Eijgendom meer te behouden, met beloffte deezen Coop teegens een 
ijeder te staan wagten en waeren als regt was. Des ten waaren Oirconde hebben wij 
Burgerm.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegel 
en Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede door de Transportanten 
Eijgenhandig geteikent en gezegelt is. 
Noodgerichte gehouden den 29 meij 1755. Coss.: H. Pennink en H. Gerritzen. 
In Eijgenaar Persoon erschenen Elsken ten Vaarde  geassist. met de secr. Theod. 
Pennink, krank van Lichaam dog bij goeden verstande, komende ter dispositie, 
Verclaarde 
 
Folio 225  Verclaarde daar toe getreeden te zijn uijt vrijen wille, bevelende vooraff sijn 
Ziele in de genadige bescherminge van God Almagtig en het Lichaam aan de aarde met 
een eerlijke begravinge. Vervolgens Legateert en maakt voor aff aan haar Suster 
Hermina ten Vaarde alle het geene deselve van haar vaederlijke en moederlijke 
erffenisse  aen haar nog  mocht uitkeeren om het zelve erffelijk en in vollen Eijgendom 
zonder eenige uitkeeringe als een wettig Legaat te behouden. Stellende en nominerende 
vervolgens tot haar waere en universele Erffgenaamen alle haare verdere goederen en 
nalatenschap nietz daarvan exempt, haar Broeder Pelgrom ten Vaarde, haar Suster Anna 
ten Vaarde en haar boovengemelte Suster Hermina ten Vaarde, getrouwt aen Hendr. 
Zeggelink, en bij vooraff sterven derselver kind off kinderen in haar Vaeder                 
 



Folio 225 vo  vaeder off moeders plaatze. Alle het geene voors. Staat verclaarde sij 
Testatrice geassist. soo als booven in het hooft gemelt met de Secr. Pennink als 
mombaar in deezen, te weezen haar Testament en uiterste Wille, willende en begerende 
dat het zelve kragt zal hebben en effect mooge sorteren nae haaren doode, het zij als 
Testament Codicil Gifte onder de levendige off ter saake des doods, schoon alle 
solemniteiten nae regte gerequireerd wordende hier inne niet mogten agtervolgt en 
nagekomen weesen etc. Versoekende dat uit haeren naeme als teegenwoordig schrijvens 
niet in staat zijnde en geen Zegul gebruikende en door de heer Pennink neffens ons 
B.ren mooge worden getekent en gezegelt. Actum ut supra. 
Henr. Pennink.     Hendrik Gerridtsen.     Theodr. Pennink qqa. 
 
Folio 226  Nood Gerichte gehouden den 29 Meij 1755. Maandsch: Gerritzen en Swiers. 
In Eijgenaar persoon gecomp.t en erschenen is Anna Cristina Lazonder weduwe van 
wijlen Herman Becker, in deezen geassist. met Baerent ten Pol als haaren verkoorenen 
van den gerigte toegelaeten Mombaar, en bekende van haaren soon Jan Becker en 
desselfs huisvrouw H. Muller ontfangen te hebben een Capitale Summa van vijf 
honderd Car. Gls. zeggen f 500,-,-, ad 20 St. 't stuk, Strekkende tot volle betaelinge van 
haar Comparante verkogte huis en annexe Where gelegen binnen deze Stad, in de 
zogenaamde Hoffstraete tussen de huizen van Baerent ten Pol en de Erven van Abr. 
Paeschen, vorders met alle zijne regten en Geregtigheden Lusten en Lasten daar toe 
staande. Bekennende alzoo zij Comparante geassist. als vooren, de volle 
Cooppenningen van gemelte Parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te 
zijn. Dede derhalven daar van afstand, en bij deezen Gerichtelijk Transport, Cessie en 
overdragt van dien ten profite van gezeijde aencoperen en haare Erven 
 
Folio 226 vo  Erven dezelve daarmeede beervende en haar Comparante daar van 
onterven, zonder daar aen het geringste regt van Eijgendom meer te behouden, met 
beloffte deezen Coop teegens een ijeder te staan wagten en waeren, als regt was. Des 
ten waaren Oirconde hebben wij Burgerm.ren voornoemd die daar van uitgegevenen 
originelen brieff met onse Stads Zegul en eijgenhandige subscriptie bekragtigt, gelijk 
zulx meede ten versoeke van haar Transportante als weegens haaren ouderdom niet 
meer kunnende schrijven (: en geen signet gebruikende:) door haar Assistent uit haeren 
naam geteikent en gezegelt is. 
                                                
Folio 227  Noodgerichte gehouden den 7 junij 1755. Cor. Coss.: H. Hoedemaeker 
en H. Gerritzen.  Is voor ons in Eijgenaar Persoon gecompareert en erscheenen Aaltjen 
Busker wed.e van wijlen Claas Reiger in deezen geassist. met secr. Theodr. Pennink als 
haaren hier toe versogten mombaar, verclaerende en bekennende sij wed. Reiger voorn.t 
in gevolge voorenstaande acte van Cessie en vrijwillige overgave dat haar soon Ant. 
Reiger voor hem en sijn huisvrouwe die daarbij bedongene duijsend Car. gls. voor haar 
en aan haare Crediteuren als namentlijk de heer Dr. Stokman, de wed.e Nicolaas 
Hoedemaeker en Hermen Hulsink nu genaamt Quinkelaar te betaelen aengenomen 
heeft, ende  haar ter saake van dien bij gemelte Crediteuren ter afbetalinge van 
diergelijke Somma ontlostet heeft. Doende derhalven sij wed.e Reiger van het hier 



vooren genoemde huis en aenliggende where en grondt tussen het Stadhuis en Hermen 
Berenbrooks behuisinge alhier 
 
Folio 227 vo  alhier staande en gelegen, en de verdere effecten daarbij vermelt 
volkoomen Cessie, Transport en Overdragt aan booven gemelte haaren soon Ant. 
Reiger en desselfs huisvrouwe deselve daar meede beervende bij deesen in gevolge de 
gezeijde conventie van den 9 julij 1753. In  kennisse der Waarheid hebben wij B.ren 
voornoemd die met en neffens de Transportante en haaren assistent eigenhandig 
geteikent en met onse Stads Stads Zegul bekragtigt, gelijk meede door gezeijde wed.e en 
haaren assistent met  het Cachet van denselven gezegelt is. 
Nood Gerichte gehouden den 20 junij 1755. Cor. Coss.: Pennink en Swiers. 
 
Folio 228  In Eijgenaar Persoon gecomp.t en erscheenen is Henrik Muller en bekende 
van Jan Jannink en desselfs huisvrouw Hermken Hoonhof ontfangen te hebben een 
Capitale Summa van honderd en ses en negentigh gl. Zegge f 196,-,-, ad 20 St. 't stuk, 
strekkende tot volle betaelinge van zijn s'Comparantz van zijn s' Comparantz 
haagengaarden geleegen binnen dit Stads Wigbolt tussen de hooven off haagen gaardens 
van Lauwrens Hermsen Lazonder en de heer Dr. Stokman, voorwaartz aen den 
Stadshaegen en met den agtersten einde aan de Stads Gragte, vorders in zijn bekende 
bepaelinge met alle sijne regten en geregtigheeden, lusten en lasten. Bekennende alzoo 
hij comparant de volle Cooppenningen van gemelte parceel ontfangen te hebben en 
alzoo voldaan en betaalt te zijn. Dede  derhalven daar van afstand en bij deezen 
Gerichtelijk 
 
Folio 228 vo  Transport, Cessie en Overdragt van dien ten profijte van gezeijde 
aencoperen en haare Erven dezelve daar meede beervende en hem Transportant en de 
zijne daar van onterven zonder daar aen het geringste regt van Eijgendom meer te 
behouden met belofte deezen Coop teegens een ijeder te staan wagten en waeren als 
regt was. Des ten waren oirconde hebben wij Burgermeesteren voornoemd,die daar van 
uitgegevenen Originelen brieff met onse Stads Zegul en Eijgenhandige subscriptie 
bekragtigt gelijk zulx meede door den Transportant Eijgenhandig geteikent en gezegelt 
is. Eodem dato.  Is 
 
Folio 229  Is in Eijgenaar persoon gecompareert en erscheenen Anth. Reiger caverende 
mede voor desselfs absente huisvrouw Gezina Lazonder en bekende van Henrik Muller 
ontfangen te hebben een Capitale Summa van honderd Car. gls. Zeggen f 100,-,-, 
Strekkende tot volle betaelinge van zijns Comparantz verkogten hoff off haagen 
gaarden geleegen tussen de gaardens van Henrik van Coesveld en aencopers, 't eijdens 
aen de Stads gragte en Stads haagen, vorders in zijne bekende bepaelinge met sijne 
Lusten en Lasten regten en geregtigheeden kennelijk binnen dit Stads Wigbolt geleegen. 
Bekennende alzoo hij Comparant de volle Cooppenningen van gemelte parceel 
ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Dede derhalven daar van 
afstand en bij deezen Gerichtelijk 
 



Folio 229 vo  Gerichtelijk Transport, Cessie en overdragt van dien ten profijte van 
gezeijde aencoper en zijne Erven, dezelve daar mede beërvende en hem Transportant 
en de zijne daar van onterven zonder daar aen het geringste regt van Eijgendom meer te 
behouden, met belofte deezen Coop tegens een eijder te staan wagten en waeren als regt 
was. Des ten waaren oirconde hebben wij B.ren voorn.t die daar van uitgegevenen 
originelen brieff met onse Stads Zegul en Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt gelijk 
zulx meede door den Transportant voor hem en sijn huisvrouw Eijgenhandig geteikent 
en gezegelt is. 
                                                   
Folio 230  Noodgerichte gehouden den 28 julij 1755. Maandsch: J. Stroink en 
J. Steenberg. Zijn in eijgenaar persoonen gecomp. en erscheenen oud Br. Laur. Bekker 
voor hem selfs Br. Hendr. Hoedemaeker naemens de kinderen van wijlen Egb. Stroink 
J.F. Bekker, J.G. Bekker, J. Jorrizen nom. Uxoris, Hendrik Teilers namens sijn Vaeder 
Gerrit Teijlers, J. Aamschot namens sijn schoonmoeder, Antonij Reijger naemens sijn 
moeder, Tobias Bossier naemens Derk Bossier en Rutgert Bekker alle te zaamen in 
qualitiet als Erffgenaemen van wijlen Jan Derksen Bekker, en bekenden van Jan 
Hemmink, en desselfs huisvrouw ontfangen te hebben een Capitale Summa van neegen 
en seventig guld. zegge f 79-- ad 20 St. ’t stuk. Strekkende tot volle betaelinge van haarer 
Comparanten Gaarden den Steggen gaarden genaamt geleegen tussen de gaarden van 
Jan Hanterman en de wed.e Teunis Eelkink vorders in 
 
Folio 230 vo  in zijne bekende bepaelinge binnen dit Stads Wigbolt met sijne regten en 
geregtigheeden Lusten en Lasten. Bekennende alszoo zij Comparanten de volle 
Cooppenningen van gemelte parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te  
zijn. Deden derhalven daar van affstandt en bij deesen Gerichtelijk Transport, Cessie en 
Overdragt van dien ten profite van gemelte aencoperen en haare Erven dezelve daar 
meede beervende en haar Transportanten en de harige daar van onterven zonder daar 
aen het geringste regt van Eijgendom meer te behouden met belofte deezen Coop 
teegens een ijder te staan wagten en waeren als regt was. Des ten waaren oirconde 
hebben wij B.ren voorn.t die daervan uitgegevenen originelen brieff van gerichtz 
weegen Eijgenhandig geteikent en met onze Stads Zegul bekragtigt gelijk zulx meede 
door de Transportanten voor haar selfs en in qualiteit als 
 
Folio 231  als booven gemelt geteikent en uit haar aller naam en Expres versoek door 
oud Br. Laur. Bekker gezegelt is. Eodem dato.  Zijn voor ons in Eijgenaar persoonen 
gecomp.t en erscheenen oud Br. Laur. Bekker voor hem selfs, Br. Hendrik Hoedemaker 
namens de kinderen van wijlen Egb. Stroink, J.F. Bekker, J.G. Bekker, J. Jorrizen nom. 
Uxoris, Hendrik Teilers namens sijn vaeder G. Teilers, Jan Aamschot namens sijn 
schoonmoeder, Antonij Reiger namens sijn moeder, Tobias Bossier namens Derk 
Bossier en Rutgert Bekker alle te zaamen in qualiteit als Erffgenaemen van wijlen J.D. 
Bekker en bekenden van de Wed.e wijlen Lambert Naber ontfangen te hebben een 
Capitale Summa van honderd en seeven en twintig Gls. zegge f 127-- ad 20 Sts. ’t stuk. 
Strekkende tot volle betaelinge van haarer Comparantz verkogten gaarden den Langen 
gaarden genaamt geleegen naast 



 
Folio 231 vo Hermen Helmig schietende met den agtersten einde aan de Heurne en 
met den voorsten einde aen de Stads Straete, vorders mer alle zijne Lusten en Lasten 
oude en nieuwe regten en geregtigheden kennelijk binnen dit Stads Wigbolt geleegen. 
Bekennende alszoo zij Comparanten de volle Cooppenningen van gemelte parceel 
ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deden derhalven daar van 
afstandt en bij deezen gerichtelijk transport, Cessie en overdragt van dien ten profite 
van gezeide aencoperse en haare Erven dezelve daar meede beërvende en haar 
Transportanten en de harigen daar van onterven. Zonder daer aen het Geringste regt 
van Eijgendom meer te behouden met belofte deezen coop teegens een ijeder 
 
Folio 232  ijeder te staan wagten en waeren als regt was. Des ten waaren Oirconde 
hebben wij B.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen brieff van gerichtz 
weegen Eijgenhandig geteikent en met onse Stads Zegul bekragtigt gelijk zulx meede 
door de Transportanten voor haar selfs en in qualiteit als booven gemelt Eijgenhandig 
geteikent en uit haar aller naam en expres versoek door oud burgemeester Laur. Bekker 
gezegelt is. Eodem dato.  Zijn in eijgenaar persoonen voor ons gecompareert en 
erschenen oud Br. Laur. Bekker voor hem selfs, Br. H. Hoedemaeker namens de 
kinderen van wijlen Egb. Stroink, J.F. Bekker, J.G. Bekker, Hendrik Teilers namens sijn 
vader G. Teilers, J. Aamschot namens sijn schoonmoeder, Antonij Reiger namens sijn 
moeder, Tobias Bossier naemens Derk Bossier en Rutgert Bekker alle te zaamen in 
 
Folio 232 vo  in qualiteit als Erfgenamen van wijlen J.D. Bekker en bekenden van 
haaren meede Erffgenaam J. Jorrizen en desselfs huisvrouw ontfangen te hebben 
een Capitale Summa van vijfhonderd eenen gld. zeggen f 501-- ad 20 Sts. ’t stuk. 
Strekkende tot volle betalinge van harer Comparanten verkogte huis geleegen binnen 
deeze Stadt in de zogenaamde Hofstraete tussen de gang en het huis van Klaas ten 
Bouwhuis, met de eene zijde en met de andere zijde aan de Hof van Andr. ten Cate 
voorwaartz aan de Stads Straete vorders met alle sijne Lusten en Lasten regten en 
geregtigheeden. Bekennende alzoo zij Comparanten de volle Kooppenningen van 
gemelte parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deden 
derhalven daar van afstand en 
 
Folio 233  en bij deezen Gerichtelijk Transport, Cessie en overdragt van dien ten 
profite van gemelte aencoperen en haare Erven dezelve daar meede beervende en haar 
Transportanten en de haare daar van onterven zonder daar aen het geringste regt van 
Eijgendom meer te behouden met belofte deezen Coop tegens een ijeder te staan 
wagten en waeren als regt was. Des ten waren oirconde hebben wij B.ren voornoemt 
die daar van uitgegevenen originelen brieff van gerichtz weegen Eijgenhandig geteikent 
en met onze Stads Zegul bekragtigt, gelijk zulx meede door de Transportanten voor 
haar zelfs en in qualiteit booven gemelt geteikent en uit haar aller naam en Expres 
versoek door oud Br. Laurens Bekker gezegelt is. 
 



Folio 233 vo  Nood Ger. gehouden den 3 octob. 1755. Coram coss.: H. Hoedemaeker 
en H. Gerritzen.  Is in Eijgenaar persoon gecompareert en erscheenen Urssule Bekker 
geassisteert met die edele Jan Aamschot en bekende aen Willem Stroinck en desselfs 
huisvrouw Aaltjen Oostervelt opregt en deugdig schuldig te weesen een Capitale 
Summa van ses honderd en vijftig Car. gls zegge f 650-- ad 20 Sts. het stuk. Welke 
penningen zij Comparante geassist. als vooren bij deezen aenneemt en belooft Jaarlijx 
en alle Jaaren te zullen en willen verrenten met drie en een half pro Cento waer van het 
eerste jaar Interesse sal koomen te vervallen op heden over een jaar en zoo vervolgens 
tot 
 
Folio 234  tot de effectuele aflosse toe die ten weedersijden nae voorgaande half jarige 
denuntiatie zal moogen en moeten geschieden, voor welke gezeide Capitaal en daar op 
te verlopene renten zij Comparante met assistentie als vooren, bij dezen reäliseert, 
verbind, en tot een vaste hypotheecq en onderpand steld, haar Eigen toebehoorende 
huisjen binnen deeze Stadt, tussen de Stads Eschpoorte en het huis van de wed.e en 
kinderen van Balthazar Greve, agterwaartz aen de Stads Gragte en voorwaartz aen de 
Stads Straete vorders in zijne bekende bepaelinge kennelijk gelegen, ten einde in Cas van 
onverhopelijke misbetaelinge zij Renthefferen off waare holderen deezes brieffs zig daer 
aen ten allen tijden Cost en Schaedeloos zullen kunnen en moogen verhaelen 
 
Folio 234 vo  verhaelen, zoo voor Capitaal als daar op te verlopene renten 
renuntierende ter dien Eijnde zij Comparante van alle in deezen eenigzins 
teegenstrijdige Exceptien en wel voornaementlijk van de Exceptio non numeratae 
pecuniae en alle anderen deezen eenigzins Contrarierde. Des ten waaren oirconde 
hebben wij B.ren Voorn.t den daer van uitgegevenen originelen brieff van gerichtz 
wegen met onse Stadz Zegul en Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt gelijk zulx meede 
door de Comparante en haar assistent Eijgenhandig geteikent en gezegelt is. 
 
Folio 235  Eodem dato. 
In Eijgenaar persoonen gecompareert en erscheenen Coert Wennink en desselfs 
huisvrouw Jenneken Velthuis, of Jenneken Keizers genaemt idque tutore marito en 
bekenden van haar Dogter Dhora Wennink opgenomen en in goeden gangbaren gelde 
ter leen Ontfangen te hebben, een Capitale Summa van ses honderd Car. gls. Zegge 
f 600--  ad 20 Sts. het stuk.  Welke penningen zij Comparanten belooven Jaarlijx en alle 
Jaaren te zullen en willen verrenten met 3 pro Cento of van ’t honderd waar van het 
Eerste Jaar Interesse sal koomen te vervallen op heeden over een Jaar en zoo 
vervolgens tot de effectuele aflosse toe die ten weedersijden nae voorgaande half Jaerige 
denuntiatie zal moogen en moeten geschieden, voor welke Capitaal en daar op te 
verlopene renten, zij Comparanten bij 
 
Folio 235 vo  bij deezen realiseren, verbinden en tot een vast hijpotheecq en onderpand 
stellen haar Eijgen toe behoorende huis geleegen op den Labbedijk tussen het huis van 
Albert Hevink en den verbranden Rabben plass agterwaartz aan de Stads gragte en 
voorwaartz aen de Stads Straete, mitsgaeders een lossen gaarden geleegen in de 



Brinkgaardens tussen de gaardens van Abraham Kok en Willem ter Welle H.S., 
Kennelijk binnen dit Stads wigbolt. (: Edog met deeze conditie, en beding dat de beide 
ouders zoo lange zij leeven, het huis voor niet zullen bewoonen, mitz betaelende 
nogtans de Heeren Lasten :). Ten einde om in Cas van onverhopelijke misbetaelinge zij 
Renthefferse of waare holderen dezes brieffs zig daar aen ten allen tijden Cost en 
Schaedeloos zullen kunnen en moogen verhaelen, zoo voor capitaal als daar op te 
verlopene renten, renuntierende ter 
 
Folio 236  ten dien Eijnde zij Comparanten van alle in deezen eenigzins teegenstrijdige 
Exceptien en wel voornamentlijk van de Exceptio de non numeratis pecuniae en alle 
anderen deezen eenigzins contrarierende. Des ten waeren Oirconde hebben wij B.ren 
voorn.t die daervan uitgegeven originele brieff Eijgenhandig geteikent en met onse 
Stads Zegul bekragtigt gelijk zulx mede door den Comparant geteikent en voor haar 
Comparante als schrijvens onervaren door de Secretaris Pennink geteikent en uit haar 
beider naam en Expres versoek als geen Signet gebruikende gezegelt is. 
 
Folio 236 vo  Nood Gerichte gehouden 25 octobris 1755. Maantschepenen: Jurriaan 
Stroink en Jan Steenbergh.  In Eijgenaar Persoon Gecompareert en erschenen Henrik 
Nijhuijs, en verklaarde an de E. Jan Derksen in Qualiteit als Mombaer over de 
minderjarige Soon van Henrik Nijhuijs Gerrit genaamt, oprecht en deugdigh schuldigh 
te weesen een Capitale Summa van twee honderd Caroli Guldens van 20 Sts. het stuk. 
Welke penningen zijn herkomende wegens de Legitime portie van wijlen Anthonij 
Derksen. Welke penningen hij Comparant belooft Jaarlix en alle Jaaren te zullen en 
willen verrenten met drie gelijke guldens van ijder honderd tot de effectuele aflosse toe, 
die ten wederzijden een halfs Jaar voor den verschijnsdagh zal mogen en moeten 
geschieden, waar van het eerste Jaar rente zal komen te vervallen op primo November 
1756. Edogh met dese Conditie dat zoo lange gemelte Gerrit Nijhuijs in sijn vaders 
Brood is hij Henrik Nijhuijs geen Interesse sal betalen, en langer niet. Voor welke 
Capitaal en daar op te verlopene renten hij Comparant bij deesen verbint en tot 
een vaste hijpotheek en onderpant stelt, sijn eijgen toebehorende halve huijs gelegen 
binnen dese Stad tussen de huijsen van Jan Paaschen, en Derk Schouwink met den 
eenen eijnde nae de Stads Gragte, en met den anderen eijnde nae de 
 
Folio 237  de Stads Straete, beneffens een halven Lossen Gaarden gelegen in de 
Bothofs Gaarden naast den Gaarden van Gerrit Nijhuijs, en die van de Erfgenamen 
Lambert Kosters, om in Cas van onverhopelijk misbetalinge hij Rentheffer off whare 
holderen deses briefs zigh ten allen tijden daar an kost en schadeloos zullen kunnen en 
mogen verhalen zoo voor Capitaal als daar op verlopene renten, alles onder renuntiatie 
van alle zoo generale als speciale Exceptien en wel in Specie de Exceptie van ongetelden 
gelde. Des ten waaren oirconde hebben wij B.ren voorn.t die daar van uijtgegevenen 
originelen brieff met onse Stads Zegul en eijgenhandige subscriptie bekragtigt gelijk zulx 
mede door den Comparant getekent en gesegelt is. Wij B.ren Schepenen ende Raaden 
der Stad Eindscheide doen cond en Certificeren met deezen dat die E. Jan Blijdenstein 
Coopman alhier bij gerichtelijke verkopinge en kaarsen uitgang sij Kooper geworden 



van de naegelaetene huisplaatze van Berent Robers en Herman Rabbe welke nae de 
Brand van hier nae Munsterland gevlugt zijn en door ons B.ren en gem. als toen nae 
gedaene Kerkenspraeken en aeneijssinge der Crediteuren voor Heeren  Lasten en 
gedaene Gerichtz Costen aengehouden is geleegen tussen den Hoff van de Heer Dr. 
 
Folio 237 vo  Dr. Stokman en met de andere sijde aen het huis van Coert Wennink 
verders in zijne bekende bepaelinge op den zoogenaamden Labbedijk kennelijk geleegen 
vorders met alle sijne Lusten en Lasten regten en geregtigheeden en zulx voor voor 
eene Somma van vier en seeventig gulden zegge f 74-- welke penningen wij B.ren en 
Gem. bij deezen bekennen ontfangen en al zoo voldaan en betaalt te zijn. Doende daar 
van van gerichtz weegen bij deezen transport, Cessie en Overdagt vandien ten profite 
van gem. aencoper en sijne Erven denzelven daar meede beervende en magt geevinge 
om het selve te keeren en te wenden nae sijn lust en Wegevallen en als Eijgen goed 
waarop niemand het sij Crediteuren als anderen iets te praetenderen hebben. In 
Kennisse der Waarheid hebben wij b.ren Schepenen ende Raaden voorn.t die daar van 
uitgegegeven originelen brieff met onze Stads Zegul en Secretaris Subscriptie doen 
Corroboreren. Actum Eindscheide den 3 januarij 1756. 
Nood Gerichte gehouden den 6 januarij 1756. 
 
Folio 238  Maantschepenen: Stroink en Steenberg. Zijn in Eijgenaar persoonen 
gecompareert en erschenen Garrit Hassink en desselfs huisvrouw Geesken Nijhoff, 
Gerrit Nijhoff en huisvrouw Hermina Jagers zijnde boovengem. vrouwen g'assist. met 
haare mannen mitsgaeders Sander Nijhof en Hendrik Busscher in  qualiteit als 
mombaeren van de onmundige naegelaeten Dogter van Herman Nijhof bij zijn wijlen 
huisvrouw Hermina Busscher in egte geteelt, en bekenden van Gerrit Ottenhof en 
desselfs huisvrouw Willemina Jorrizen mitsgaeders van Br. Hend.k Swiers en desselfs 
Suster juffrouw Henrika Swiers ontfangen te hebben een Capitale Summa van vijff 
honderd vijff en twintigh gulden 10 Sts.,  zeggen f 525-10 Sts.. Strekkende tot volle 
betaelinge van haerer Comparanten vercogte huis geleegen binnen dit Stads Wigbolt 
schietende met de eene zijde aen de Stads Straete nae de Mole lopende, en met de 
andere zijde aan den haagen gaarden 
 
Folio 238 vo  gaarden van Sander Nijhoff met den eenen einde aan den haagen gaarden 
van de meester Claas van Langen, vorders in zijne bekende bepaelinge binnen dit Stads 
Wigbolt kennelijk etc. vorders met alle sijne Lusten en Lasten regten en geregtigheeden 
breder bij Voorwaarden te ersien. Bekennende alzoo zij Comparanten de volle 
Cooppenningen van gemelte parceel ontfangen te hebben, en alzoo voldaan en betaalt 
te zijn. Deden derhalven daar van afstand en bij deezen gerightelijk Transport, Cessie en 
Overdragt van dien ten profite van gemelte aencoperen en haere Erven dezelve daar 
meede beërvende en haar Comparanten en de haerige daar van onterven zonder daar 
aen het geringste regt van Eijgendom meer te behouden met belofte  deezen coop 
teegens een ijeder te staan wagten en waeren 
 



Folio 239  waeren als regt was, en voor alle evictie en namaninge te caveren. Des ten 
waaren oirconde hebben wij B.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originele brieff 
met onse Stads Zegul en Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt gelijk zulx meede uit haar 
aller Transportanten naam en expres versoek door de Secr. Theod.r Pennink 
eijgenhandig geteikent en gezeggelt is. 
Nood Gerichte gehouden den 30 januarij 1756. Coss. Stroink en Gerritzen.In 
Eijgenaar Personen Gecompareert en erschenen Jan Heupers, en desselfs huijsvrouwe 
Stijntjen Bekker idque tutore marito, en bekenden an de E.E. Albert Wagelaar en 
desselfs huijsvrouwe Janna Catharina Davina oprecht en deugdigh schuldigh te 
Folio 239 in de marge  Anno 1759 den 2 Meij is dese tegenstaande versettinge verhoogt met 200 
guldens en staat nu geprothocolleert op folio 287 verso soo dat dese gementificeert is.  T. Pennink 
secretaris. 
 
Folio 239 vo  Te weesen, en in goeden gangbare gelde ter leen opgenomen en 
ontfangen te hebben een Capitale Summa van Ses honderd en veertig gulden seggen  
f 640-- ad 20 Sts. het stuk. Welke penningen sij Comparanten belooven Jaarlix en alle 
Jaeren te zullen en willen verrenten met drie gelijke Guldens van ijder honderd, waar 
van het eerste Jaar Interesse sal komen te vervallen heeden over een Jaar en soo 
vervolgens tot de effectuele aflosse toe die ten wederzijden een halff Jaar voor den 
verschijnsdagh zal mogen en moeten geschieden, voor welke Capitaal en daar op te 
verlopene Intressen zij Comparanten bij deesen verbinden en tot een vast hijpotheek en 
onderpand stellen haar eijgen toebehorende huijs en annexe grond gelegen buijten de 
Eschpoorte naast het huijs van Gerrit Bekker J.S., en den wegh nae Scholten Camp 
voorwaartz an de Stads Strate, en met den anderen eijnde an den hoff off hagen gaarden 
van Gerrit ten Velthuijs gelegen  mitzgaders twee losse gaardens den eenen gelegen bij 
het soogenaamde Poort Jans hekke, met den eenen Eijnde nae den wegh en met de eene 
zijde aan den gaarden van Jurrian Paaschen, en met de andere zijde an den Brink van 
Hendr. Robers, den anderen Gaarden gelegen an den wegh nae het Ledderken naast de 
Gaardens van Salomon ten Cate en de Custos Lazonder binnen Stads Wighbolt 
kennelijk gelegen, om in Cas van onverhopelijke misbetalinge sij Renthefferen off waare 
holderen deses briefs zigh 
 
Folio 240  zigh daar an ten allen tijden kost en schadeloos zullen kunnen en mogen 
verhalen zoo voor Capitaal als daar op te verlopene renten, alles onder renuntiatie van 
alle soo generale als speciale Exceptien en wel in specie de exceptie van ongetelden 
gelde. Des ten waaren oirconde hebben wij B.ren voornoemt die daar van uijtgegevenen 
originelen brieff Eijgenhandigh getekent en met onse Stads Zegel bekragtigt, gelijk zulx 
mede ten versoek van beijden Comparanten als schrijvens onervaren en geen singnet 
gebruikende door onsen Secretaris Theodr. Pennink getekent en gesegelt is. 
Nood ger. gehouden den 7 april 1756. Coss.: Pennink en Gerritzen.  In Eijgenaar 
persoon gecompareert en erscheenen is Hendrik Muller Burger en Ingezeten alhier 
dewelke bekend en verklaard bij deezen aan desselfs Schoonsoon en Dogter Tonnijs 
Hartgerink en Henrica Muller Egtelieden in vollen Eijgendom finalijk gecedeert en 
overgegeven te hebben soo als alnog overgeeft bij deezen sijns Comparantz Eijgen 



toebehoorende halve Huijs en Weerhe binnen deeze Stad geleegen waarvan de 
weederhelfte aan gemelte sijne kinderen 
 
Folio 240 vo  kinderen toebehoort, mitzgaders het halve Vhee en verdere Levendige 
have met den halven inboedel en huisraad zoo silver en goud, kooper en tin beddegoed 
en wat verder onder huisraad en inboedel gerekent kan worden, voortz twee losse 
gaardens aan de Stads Straete met den eenen Eijnde, en bijlangs de mathe van de 
Erfgenaemen van wijlen Br. Strik geleegen. Een lossen gaarden digt daarbij aen de Stads 
Straete en Molenkolk geleegen en dan nog een hooimaath off weijdeken het Akkerdeel 
genaamt geleegen bijlangs Br. Stroinks mathe en Schiltz Land omtrent de Lange Steege 
zooals bij den Comparant en sijn wijlen huisvrouw in Eijgendom is beseeten geweest en 
sij hetselve gebruikt hebben waar voor dezelve zijns Comparantz kinderen voornoemd 
aan boedelschulden voor sijn E. hebben belooft en aengenomen te betaalen 
seevenhonderd gls. 5 Sts. aen de Erfgenaemen wijlen de heer Dr. Stokman voortz het 
Loon zoo de geweesen knegt Jan nog toekoomd ad honderd en veertig 
 
Folio 241  veertig Glds. en dan nog een honderd en vijf gls. aan mijn andere 
Crediteuren die ik aan dezelve aangeweezen hebbe en over sulx ter saake voorschr. 
voldaan ben, soo dat van nu aff aan alle de voorschr. goederen in vollen Eijgendom aan 
mijn voorschreven Schoonsoon en Dogter afsta en dezelve Transportere bij deezen ten 
eijnde dezelve daar meede konnen doen en handelen als haar Eijgen Vrije goederen. In 
Kennisse der Waarheidt hebben wij B.ren voorn.t neffens den Comparant deeze acte 
van Cessie Eijgenhandig geteikent en gezegelt, gelijk de acceptatie van dien daar op 
meede door Teunijs Hartgerink en sijn vrouwe Eijgenhandig geteikent en gezegelt is in 
onzer praesentie. 
Nood Gerigte gehouden den 24 maij 1756. Cor. Coss.: Hendrik Hoedemaker en 
Hendrik Gerritzen. In 
 
Folio 241 vo  Wij In Eijgenaar persoon gecomp.t en erscheenen is die Ed. Wolter Jalink 
tot Goor en bekende van Gerrit Nijhoff en desselfs huisvrouw Gesina van Dam 
ontfangen te hebben een Capitale Summa van vijfhonderd vijfentwintig gulden zegge 
f 525-- ad twintig Sts. ’t stuk. Strekkende tot volle betaelinge van sijns Comparantz 
verkogte hooitmaat of weide de Hasemate genaamt binnen dit Stads Wigbolt agter 
Krabbenhuis tussen de weiden of mathen van de Erfgenaemen Keller en die van 
Lammert te Mors uit Osselo, met alle sijne Lusten en Lasten regten en geregtigheeden 
kennelijk geleegen, zoo en als deselve aan den Vercooper uit den boedel van wijlen 
desselfs respective moeder Janna Stroink laast geweezen wed.e van wijlen Hendrik 
Jalink toegedeelt is breeder bij Coopbrieff van den 19 december 1755 daar van opgerigt 
te ersien. Bekennende alzoo hij Comparant voorn.t de volle cooppenn. van gemelte 
parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deede derhalven daar 
van afstand, en bij deezen Gerichtelijk Transport Cessie en overdragt van dien ten 
profite van gemelte aencoperen en haare  Erven 
 



Folio 242  Erven dezelve daar meede beërvende, en hem Transportant en de sijne daar 
van onterven zonder daar aen het Geringste regt van Eigendom meer te behouden, 
met belofte deezen Coop teegens een ijeder te staan wagten en waren als regt was, en 
voor alle evictie en naemaninge te Caveren. Des ten waaren oirconde hebben wij 
burgerm.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegul 
en Eigenhandige Subscriptie bekragtigt gelijk zulx meede door den Transportant 
voorn.t Eigenhandig geteikent en gezegelt is. 
Nood Gerichte gehouden den 25 junii 1756. Cor. Coss.: H. Gerritzen en H. Swiers. 
In Eijgenaar persoon gecompareert en erscheenen Aaltjen Bossier wed.e wijlen Claas 
Reiger geadsisteert in deezen met Egb. Kordink als haaren versogten en geadmitteerden 
Mombaar bekennend van Jacob Reudink en desselfs huisvrouw Margareta Reijger 
ontfangen te hebben eene Somma 
 
Folio 242 vo  Somma van vijfenseventig Car. Gls. zegge f 75-- ad 20 Sts. ’t stuk.  
(: Welke penningen geëmploijeert zijn tot afbetaelinge van boedels schulden :) 
Strekkende tot volle betaelinge van haar Comparantes verkogten Lossen gaarden 
schietende met den eenen Eijnde aen den weg nae het Ledderken, zijdwaartz 
aen de gaardens van Abr. Paschen junior en Philip Pruimers verders in sijn bekende 
bepaelinge binnen dit Stads Wigbolt geleegen, bekennende alszoo sij Comparante de 
volle Coopp. van gem. parceel te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deede 
derhalven daar van afstand en bij deezen gerigtelijk Transport Cessie en overdragt van 
dien ten profite van gemelte aencopers en haare Erven dezelve daar meede beërvende 
en haar Transportante en de haerigen daar van onterven zonder daar aen het geringste 
regt van Eigendom meer te behouden met 
 
Folio 243  met belofte deezen coop teegens een ijeder te staan wagten en waren als regt 
was. Des ten waaren oirconde hebben wij B.ren voorn.t die daar van uitgegeven 
originelen brieff van Gerichtz weegen met onse Stads Zegul en Eigenhandige 
subscriptie gecorrobeert gelijk zulx meede voor haar Transportante en haar assistent als 
schrijvens onervaren en geen zegul gebruikende door de Secretaris op haar Expres 
versoek geteekent en gezegelt is. 
Nood Gerichte gehouden eodem dato. Cor. Coss.: H. Pennink en H. Gerritzen. 
Is in Eigenaar persoon gecompareert en erscheenen Anna ter Welle in deezen 
geadsisteert met haaren soon Jan Mors verclarende sij Comparante opgenoomen en in 
goeden gangbaaren gelde ontfangen te hebben 
 
Folio 243 vo  hebben als namentlijk van de Erven wijlen de heer Dr. Stokman 
eene Summa van f 184-- van IJzak Paschen en Suster f 149-- van de Erven van wijlen 
Abraham Paschen de somma van f 84-- en dan nog van de Erfg. van Jan ter Heege eene 
somma van f 84-- . Welke penningen sij Comparante beloofd Jaarlijx en alle Jaaren en 
aan een ijeder derselve te zullen en willen verrenten teegen 3 procento off van ijeder 
honderd waarvan het eerste Jaar Interesse sal koomen te vervallen als heeden over een 
Jaar en zoo vervolgens tot de effectuele aflosse toe die ten weedersijden nae voorgaande 
halfjarige Denunciatie zal moogen en moeten geschieden, voor welke voorn. Capitalen 



en daar op te verlopene renten sij Comparante bij deezen realiseerd verbind en tot een 
vast hijpotheecque en onderpand stelt haar Eigen toebehoorende huis binnen deeze 
Stad met den aenliggende Hoff Where en grond met de eene sijd 
Folio 243 vo in de marge  Nood Gerigte gehouden den 31 januarij 1779.  Coram maandsch: B. 
Immink en E. ter Kuile.  Comp. H. ter Heege en B. te Mors getrouwt aan Jenneken ter Heege de rato 
caverende voor deese sijne absente huisvrouw saamen Erfgenamen van haaren wijlen Vaader en Schoon 
Vaader J. ter Heege bekennende de in tegenstaande versettinge vermelte vierentagtentig guldens zegge f 
84-- met de renten van dien ten vollen ontfangen te hebben deeden derhalven dese Versettinge zo verre 
haar betreft roijeren annulleren en Vernietigen. 
In Fidem H. Pennink J.F. Secretaris. 
Nood Gerigte gehouden den 17 april 1779. 
Coram maamdsch: Bern. Immink en Hendrik Swiers loco E. ter Kuile. 
In eigenaar personen gecomp.t en erschenen zijn de Heeren IJzaak Paschen voor sig en namens sijn 
Suster Juffer Cristina Paschen en 
 
Folio 244  Sijd aen Willem Paschens Hoff  en met de andere zijd aen het huis van 
Gerrit Wenink met den Eenen eind aan de Stads Straete en met den anderen eind aan 
de stads gragte kennelijk geleegen, Ten einde de Renthefferen in cas van onverhopelijke 
misbetaelinge zigh daar aan ten allen tijden Cost en schaedeloos zullen kunnen en 
moogen verhaalen zo voor Capitaal als interesse renuntierende ten dien Einde sij 
Comparanten van alle in deezen eenigsintz teegenstrijdige Exceptien en wel in specie 
van die van ongetelden gelde. Des ten waaren oirconde hebben wij B.ren voorn.t die 
daar van uitgegevens originelen brieff van gerichtz weegen met onse Stads Zegul en 
Eijgenhandige Subscriptie gecorroboreert gelijk zulx meede door de Rentgeverse en 
haare assistent geteikent en met het Cachet van Br. Gerritzen gezegelt is. 
Folio 244 in de marge  en W. Paschen bekennende de Eerste de hier in vermelte somma van f 
149- en de laatste de somma van f 84- beide met de renten van dien ten vollen te hebben ontfangen 
deeden derhalven deese versettinge roijeren annulleren en vernietigen. In fidem H. Pennink T.F. 
Secretaris. Onder de originele versettinge staat nog de volgende quitantie van wijlen de Heer ontfanger 
Cost. copia. De binnen benoemde Honderd Vieren Taggentig guldens met de rente van dien sijn mij 
ondergeschreeven door Jan te Mors voldaan en betaalt. Endscheide den 27 augusti 1765. getekent Joan 
Cost pro vera copia: H. Pennink T.F. Secretaris. 
 
Folio 244 vo  Nood Gerigte gehouden den 20 julij 1756. Maantsch: Gerritzen loco 
Stroink en Steenbergh.  Sijn in eijgenaar personen gecompareerd en erschenen Jurriaan 
Stroink en Fenna Margreta Rutgers Eheluden idque tutore marito welke bekenden en 
verklaarden van Burgermr. Henr. Pennink op heden door Maria Fransen uit haren name 
weder ingelost te hebben zodane twee hagen gaardens als de Com.ten op den 20 julij 
1754 aan voorn. Burgem. Pennink onder reserve van het regt van een tweejarige Losse 
verkogt hadden en door dien gemelte Maria Fransen de gestipuleerde Cooppenningen 
van dien a twee en vijftig Gl. 4 St. aan Br. Pennink heeft voldaan mitsgaders an Br. 
Jurriaan Stroink angenomen om voor haar Comp.ten te betalen ene Somma van 
honderd en seventig gl. Capitaal met drie Jaeren Interest van dien het laaste in 
Novembr. an staande te verschijnen. Zo is het 



 
Folio 245  dat sij Com.ten daar voor aen gezeide Maria Fransen bij desen in 
vollen Eigendom overgeven ende Transporteren hare voorgemelte twee hagen gaardens 
met desselfs regt en geregtigheden van dien gelegen op desen Stads hagen den Enen 
aldernaagst den hagen gaarden bij de Rector Noordbeek in gebruik en den anderen 
zijnde een halve gaarden waar van Jan Aamschot de weder helfte heeft daar digte bij 
gelegen ten einde de gemelte Maria Fransen deselve aenstonts in vollen Eigendom 
moge aentasten ende gebruiken zijnde de Comp.ten in dier voegen als boven daar van 
ten vollen voldaan en betaald blijvende de Costen van dese overdragt en 50-sten 
penning in val die daar van opnieuw betaald zal moeten worden tot laste van gemelte 
Maria Fransen. In kennisse der waarheid hebben wij B.ren voornoemd deze met onse 
Stads Zegel en Eigen handige Subschriptie gecorrobereet gelijk mede door de Comt. 
voor hem en zijn huisvrouw deze getekent en gezegeld is. 
 
Folio 245 vo  Nood Ger. gehouden den 11 aug. 1756. Coss: J. Stroink en 
 J. Steenbergh.  Zijn voor ons in Eigenaar persoonen gecom.t en erscheenen de E. 
Gerrit Bekker en Anna Nakke Eheluiden idque tutore marito en bekenden aan de wed.e 
van wijlen Lamb. Teilers opregt en deugdig schuldig te weezen een Capitale Summa van 
virhonderd en vijftien gulden f 415-- a 20 Sts. 't stuk welke penningen sij Comparanten 
bij deezen aennemen en beloven Jaarlijx en alle jaaren te zullen en willen verrenten met 
drie diergelijke guld. van ijeder honderd waar van het eerste Jaar Interesse sal koomen te 
vervallen op den 11 august. 1757. Zijnde heeden over een jaar en zoo vervolgens tot de 
effectuele aflosse toe die ten wedersijden een half Jaar voor de verschijnsdag zal 
moogen en moeten 
                                           
Folio 246  moeten geschieden voor welke Capitaal en daar op te verlopene Interessen 
zij Comparanten bij deezen verbinden tot een vast hijpotheecq en onderpand stellen 
haar Eijgen toebehoorende huis en annexe grond geleegen binnen dese Stads Wigbolt 
voor d' Veldpoorte kennelijk in een lossen gaarden geleegen in de Woltersgaardens 
tussen de gaardens van Hermen Swijnepol en Rutgert Bekker om in Cas van 
onverhopelijke misbetaelinge sij renthefferse off de waare holderen deezes brieffs zig 
daar aen ten allen tijden Cost en Schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen zoo 
voor Capitaal als interesse renuntierende ten dien Einde sij Comparanten van alle in 
deezen eenigzintz teegenstrijdige Exceptien en wel voornamentlijk van die van 
ongetelden gelde. Des ten waaren oirconde hebben wij B.ren voornoemd die 
Folio 246 in de marge  Nood Gerigte gehouden 2 maij 1781. 
Coram maandsch: J.B. Lasonder loco H. Swiers en Hend. Weddelink. 
Is gecomp.t de Ed. Lamb. Kromhoff als eenige en universeele Erfgenaam van wijlen Hend.kus Teilers 
L.zoon eenige nagelaten zoon van de ook wijlen de weduwe Lamb. Teilers en dus waar houder van den 
originelen brieff van hijpotheecq bekennende van tegenstaande Capitaal met de daar op verlopen renten 
en verdere penn. onder het origineele Instrument vermelt volkomen voldaan te zijn deede derhalven deese 
verzettinge roijeren annulleren en Casseren. In fidem: H. Pennink T.F. Secretaris. 
 



Folio 246 vo  die daar van uitgegevenen originelen brieff van Gerichtz weegen 
Eigenhandig geteekent en gezegelt gelijk zulx meede door de  rentgeveren voorn.t 
Eigenhandig geteikent en gezegelt is. Anno 1757 den 25 Januarij is deeze bovenstaande 
Versettinge vergroot met een somma van 17 gls. zijnde als nu groot f 432-- 
Capitaal. Waarin de burgerm.ren hebben geaccordeert. 
 
Folio 247  Copia. Wij Joan Stockman en Everwijn Stockman overdenkende de 
kortheijd des levens de sekerheijd des doods en de onsekere uire van dien en niet 
willende van hier scheijden sonder van onse tijdelijke goederen te hebben gedisponeert, 
soo verklaren wij daar toe getreden te sijn uijt onsen vrijen Wille, sonder dwangh 
opmakinge off misleijdinge van iemant bevelende voor aff onse onsterffelijke Zielen na 
dat deselve uijt onse Lichamen sullen gescheijden sijn in de genadige en barmhertige 
handen van den Almachtigen God onsen Schepper en Verlosser versoekende dat onse 
Lichamen nae Christelijke gewoonte en onser Staats Gelegentheijd ter aarden gebragt 
mogen worden vervolgens dan tredende tot onse vrijwillige en onbedwongene  
dispositie          
 
Folio 247 vo  dispositie, soo Legateren, Geven en maaken wij ons malkanderen over en 
weer de eerst stervende an de langstlevende de volle tugt en vrugt gebruik van alle onse 
nae te Latene Goederen soo gerede als ongerede Actien en Crediten nietz van allen in 
het kleijne off grote uijtgesonderd, om hetselve sijn Leeven lank tugts wijse te hebben, 
te behouden, en te besitten, sonder inspieringe van imand. En nae doode van de 
Langstlevende institueren en stellen wij in onse voorschreven nae te laatene Goederen 
tot onse Erfgenamen de kinderen van onse overledene Susteren in hoofden, en de 
kinderen van onse overleden Nicht Aleijda van den Bergh gewesen huijsvrouw van 
dom. Racer 
 
Folio 248  Racer bij repraesentatie in haar Moeders plaatse. Gelijk wij ook bij 
voorafsterven van de eene off andere van onse Susters kinderen derselver nae te latene 
kind off kinderen insgelijk in haar ouders plaatse niet alleen Institueren, maar ook alle 
onse goederen en penningen, soo ten aansien van onse voorschreven Geinstitueerde 
Erfgenamen, als hier nae genoemde, lLgatarisen Expres met fidei commis beswarende 
in dier voegen dat wanneer een off meer, deses onser geinstitueerde Erfgenamen en 
legatarisen sonder Lijves Erven nae te laaten komende te sterven, derselver Erfportien 
en Legaten van de eene Suster off Broeder, op de andere als dan in leeven zijnde, En 
 
Folio 248  vo  En derselver Descendenten, in stammen sal komen te vererven, en eene 
der Stammen onser Susteren, sonder dat daar van Lijves Erven overblijven, komende 
uijt te sterven, soo sullen de Goederen van ons op de Laast overledene van die stam 
gedevolveert, uijt kragt van fidei commis vervallen op die van de andere stam van onse 
Susters nogh in Leven sijn, te weeten op onse Nichten en Neeven off Susters kinderen 
in hoofden en bij derselver voor afflijvigheijd op dese haar kint off kinderen bij 
repraesentatie in Stammen. En op dat dese onse gehele nalatenschap aldus van de 
ene op de andere magh devolveren 



 
Folio 249  devolveren, soo verbieden wij bij deesen wel uijtdrukkelijk de 
aftrekkinge der Trebellianique portie. Maar vermitz onse overleden Broeder 
Burgermeester Lambertus Stokman, sonder Testament is koomen te overlijden, en daar 
door de kinderen van onse overleden Nichte Aleijda van den Bergh nae de wet van 
desselfs naegelatene Goederen, sijn uijtgesloten, soo willen wij dat deser kinderen, 
Moeije en oom, Elisabeth en Everwijn van den Bergh, aan deselve uijt de portie 
dewelke zij van ons sullen koomen te erven, een Summa van ses honderd Guldens 
sullen en moeten uijtkeren, welke Summa wij uijt dese hare Erffportie an de kinderen 
van onse gemelte Nigt, met 
 
Folio 249 vo  met beswaar van fideicommis als hier voor gesegt bij desen Legateren 
geeven en maken. Alle hetwelke voorschreven staat, verklaaren wij Testatoren te sijn 
onse Testament en uijterste wille, begerende en willende dat deselve effect en 
uijtwerkingh sal hebben, het sij als een formeel Testament codicill fideicommis, gifte ter 
saake des doods, ofte zoo en als deselve best nae rechte kan bestaan. In kennisse der 
waarheijd hebben wij desen getekent en gesegelt binnen Endschede den 2 januarii 1745. 
Was getekent:   
Joan Stockman,      Everwijn Stockman.   lager stond. Nood 
 
Folio 250  Nood Gerichte gehouden den 17 octobris 1749. Coram Con: Henrik 
Pennink en Jurrian Stroink.  Nae dat de voorschreven Testamentaire dispositie aan ons 
vertoon, de segulen derselve waar mede die Gecachetteert was door ons en de praesente 
naast bestaande namentlijk de Heeren Dr. Joan Stockman, Everwijn van den Bergh, 
Juffrouw Elisabet van den Bergh, vrouw Maria Strik genaamt van  der Poel, geassisteert 
met haar Edele man Dom. Anth. Strick en juffrou Henrica van der Poel bekent waaren 
en dese dispositie, gaaff, ongecanelleert, ongeschonden en wel bevonden was, soo is 
deselve door 
 
Folio 250 vo  door ons geopent, en ter praesentie der voorgemelte Uijtgelesen. 
In fidem: Was getekent:   Theodorus Pennink secretaris.   Het opschrift was: 
Wij Jan Willem Swiers en Wilhelmus Linthuijs Burgermeesteren en maandschepenen 
der stad Endscheide, doen Cond en Certificeren hiermede dat voor ons Personelijk 
gecompareert zijn, Joan Stokman J.u. Dr. en Advocaat alhier, en Everwijn Stokman 
Secretaris deser Stad, sijnde beijde gesont van Lichaam, en haar verstand en memorij 
wel Machtigh, dewelke aan ons praesenteerden en vertoonden dit toegesloten Papier 
Waar in sij beijde te saamen en 
 
Folio 251  en ieder in het bijsonder verklaarden begrepen en ingesloten te zijn haar 
beijder Testament en Uijterste wille door haar vrijwilligh en onbedwongen met 
voorbedagten rijpen berade opgericht, met versoek dat hetselve door ons Gerichtelijk 
geapprobeert en geratificeert mogte worden, het welke alsoo amptshalven niet hebben 
kunnen verweijgeren, soo is het dat wij B.ren voornoemt, op der Comparanten 



versoek het selve Gerichtz weegen approberen, ratificeren, en Confirmeren mitz desen, 
in oirconde der waarheijd hebben wij dese eijgenhandigh getekent en met onse Stads 
Zegul versegelt. Gedaan in Endscheide de 2 januarii 1745. 
Was getekent:        Jan Willem Swiers,         Wilhelm Linthuijs,  
Pro vera copia: Theodorus Pennink Secretaris. 
 
Folio 251 vo  Nood Gerigte gehouden den 5 october 1756. Maantschepenen: Gerritzen 
loco Stroink en Steenberg.  Zijn in Eigenaar persoon gecomp.t en erschenen de 
tijdelijke Diaconen en Provisoiren deeser Stad dewelke bekenden van de E. Hendrik 
Ventrink en desselfs huisvrouw Hermina Kok ontfangen te hebben een Capitale 
Summa van vier honderd vijfftig gl. zegge f 450-..  Strekkende tot volle betaelinge van 
haerer Comparanten verkogte huis en annexe grond in de sogenaamde Groenouw 
tussen de huizen van Jan Ribbels en Hendrik van Alsteede met den voorsten einde aan 
de Stads Straete, en met den agtersten aan de Stads gragte vorders in zijn bekende 
bepaelinge met alle sijne Lusten en Lasten regten en 
 
Folio 252  en Geregtigheeden kennelijk binnen deeze Stad geleegen. Bekennende alzoo 
sij Comparanten de volle Cooppenningen van gemelte parceel ontfangen te hebben en 
alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deeden derhalven daar van afstand en bij deezen 
Gerichtelijk Transport Cessie en overdragt van dien ten profite van gemelte aencoperen 
en haare Erven dezelve daar meede beërvende en haar Transportanten in voorschr. 
qualiteit daar van onterven zonder daar aen het geringste regt van Eijgendom meer te 
behouden met belofte deezen Coop tegens een ijeder te staan wagten en waaren als regt 
was. Des ten waaren oirconde hebben wij burgermeesteren voornoemd 
 
Folio 252 vo  voornoemd die daar van uitgegevenen originelen brieff van Gerichtsz 
weegen met onse Stads Zegul en Eigenhandige subscriptie gecorroboreert, gelijk 
zulx meede uit haar aller Transportanten naam en Expres versoek door Hermen 
Hoedemaeker als Diacon en Pelgrim Lazonder als Provisoir mede Eigenhandig 
geteikent en gezegelt is. Eodem dato.  In Eigenaar persoonen gecomp.t en erscheenen 
zijn Hendrik Ventrink en Hermina Kok Ehelueden idque tutore marito dewelke 
bekenden en verclaarden van de tijdelijke Diaconen en Provisoiren deeser Stad 
opgenomen en in goeden gangbaren gelde ontfangen te hebben een Capitale Summa 
van vier honderd en vijftig Car. Gls. a f 450-- 20 Sts. 't stuk welke penningen sij 
Comparanten belooven en aennemen Jaarlijx en alle Jaaren te zullen en willen verrenten 
met 
Folio 252 vo in de marge   Nood Gerigte gehouden d. 30 Meij 1796. Coram: Jan Lazonder, en 
Johannes Wagelaer, loco H.k Rierink. Zijn persoonlijk gecompareerd H.nus Wesselink en Andries 
 
Folio 253  met drie diergelijke gulden van ijeder honderd waarvan het eerste Jaar 
Interesse sal koomen te vervallen op Michiel 1757, en zoo vervolgens tot de effectuele 
aflosse toe die ten wedersijden nae voorgaande halfjarige Denunciatie zal moogen en 
moeten geschieden. Voor welke Capitaal en daar op te verlopene renten sij 
Comparanten bij deezen realiseren verbinden en tot een vast hijpotheecq en onderpand 



stellen haar Eijgen toebehoorende huis in de sogenaamde Gronouw tussen de huisen 
van Jan Ribbels en Hendrik van Alsteede met den voorsten Eijnde aan de Stads Straete 
en met den agtersten aan de Stads gragte in zijn bekende bepaelinge met de annexe 
grond binnen deeze Stad Eindscheide, mitzgaeders twee gaardens in de Keuken 
gaardens naast de gaardens van Aaltjen Hemmink en Hendr. van Alstede kennelijk 
binnen dit 
Folio 253 in de marge  Andries Elderink als tijdelijke Diakenen, voords Hend.k Blenken jr. als 
tijdelijke Provisor, verklarende van tegenstaande Capitaal ad f 450- voldaan te zijn in ene nieuwe 
Verzetting, en dus de tegenstaande te roijeren, te casseren en te annulleren. 
In fidem: G. Pennink Secr.  
 
Folio 253 vo  dit stadswigbolt geleegen, ten einde de Renthefferen in cas van 
onverhopelijke  misbetaelinge zig daar aan ten allen tijden Cost en Schadeloos zullen 
kunnen en mogen verhaelen zoo voor Capitaal als daarop te verlopene renten, 
renuntierende ten dien eijnde sij Comparanten van alle in deezen eenigzins 
teegenstrijdige Exceptien en wel voornamentlijk van de Exceptie van ongetelden gelde. 
Des ten waaren oirconde hebben wij Burgerm.ren voornoemd die daar van 
uitgegevenen originelen brieff met onze Stads Zegel en Eigenhandige subscriptie 
bekragtigt, gelijk zulx meede uit haar beider Comparanten naam en expres versoek als 
schrijvens onervaren en geen signet gebruikende door de Burgermr. Hendr. Gerritzen 
geteekend en gezegelt is. 
 
Folio 254  Wij Hend.k Gerritzen en Hend.k Swiers Burgermeesteren in der tijd des Stad 
Eindscheijde doen cond en certificeren met deezen dat voor ons in Eijgenaar persoonen 
gecompareert en erscheenen zijn Laurens Lazonder en desselfs huijsvrouw Fenneken 
Ottenhoff zittende de laatste ziek op een stoel, Edog beijde haar verstand en memorie 
zeer wel magtig zoo en als ons klaar gebleken is. Hebbende sij Testatrice haar lieven 
Eheman de mombaarschap in deezen opgezegt en weederom tot haaren mombaar 
verkooren de Burgermr. Jan Steenberg, dewelke haar van den gerigte is geadmitteerd en 
toegelaeten dewelke verklaarden overwogen te hebben de kortheid en brosheid des 
menschelijken Levens, de sekerheijd des doods en de onsekere uure van dien en daarom 
voorgenoomen niet van hier te scheijden eer en bevoorens van haare tijdelijke goederen 
te hebben gedisponeert tot welke dispositie zij verklaarden getreeden te sijn uijt 
suijveren vrijen wille sonder bedwang opmakinge of misleijdinge van ijemand, 
beveelende voor aff hare zielen wanneer die uit haar Lichamen zullen komen te 
scheijden in de Genadige handen van den almagtigen God en haare Lichamen aan de 
aarde tot een Eerlijke begraffenisse 
 
Folio 254 vo  Begrafffenisse komende dan ter dispositie, 1-mo Stelt en nomineert hij 
Testator Laurens Lazonder voornt. Tot sijn waare en universele Erfgenaam in alle sijne 
nae te laetene goederen soo roerende als onroerende Actien en Crediten silver en gout 
gemunt en ongemunt nietz van allen Exempt sijn lieve huijsvrouw Fenneken Ottenhoff 
om het selve nae sijnen doode in vollen Eijgendom Erflijk te besitten daarmeede te 
Schalten en Walten nae haar welgevallen alleenlijk uitkerende daar van aan desselfs 



vaeder als dan in leeven zijnde de gergte Legitime portie denselven daarin legaterende 
bij deezen en vorder niet. 2-do Stelt en nomineert sij Testatrice geassist. als vooren tot 
haeren waaren en universelen Erffgenaam en alle haare nae te latenen goederen soo 
roerende als onroerende actien en crediten silver en gout gemunt en ongemunt nietz 
van allen Exempt haaren lieven Eheman Laurens Lazonder om 
 
Folio 255  om het selve nae haaren doode in vollen Eijgendom Erflijk te besitten 
daarmeede te Schalten en Walten nae sijn lust en welgevallen. Alle het geene voorschr. 
staat verklaaren sij comparanten Testator en Testatrix geadsist. als vooren te weezen 
haar Testament en uiterste wille willende en begerende dat het selve kragt zal hebben en 
effect sorteren het sij als Testament Codicil gifte onder de Levendigen off ter saake des 
doods soo en als sulx nae regte best kan bestaan. In kennisse der waarheid hebben wij 
Burgermeesteren voornt. Deeze neffens Testator en Testatrix Eigenhandig geteekent en 
gezegelt gelijk zulx meede door Testatricen adsistent gedaan is. Actum Eindscheide den 
6 Februarij 1700 seevenen vijftigh.   Hendrick Gerridtsen,    Henr. Swiers Br., 
Laurens Lazonder,    Fenneken Ottenhoff,     Jan Steenberg qqa. 
 
Folio 255 vo  Nood gerigte gehouden den 4 maart 1757.  Cor. Coss.: Pennink en 
Hoedemaker.  In Eigenaar persoon gecompareert en Erscheenen is Jan Willink dewelke 
bekende van de tijdelijke Provisoren deezer Stad opgenomen en in goeden gangbaeren 
gelde wel ontfangen te hebben een Capitale Summa van drie hondert Car. Gls. Zegge f 
300.-- ad 20 Sts. ‘t stuk welke penningen hij Comparant beloofd en aanneemt Jaarlijks 
en alle Jaaren te zullen en willen verrenten met drie diergelijke guld. van ijeder hondert 
waarvan het Eerste Jaar rente zal komen te vervallen op Michiel deezes Jaars 1757 en 
zoo vervolgens van Jaar tot Jaar tot de Effectuele aflosse toe die ten weedersijden nae 
voorgaande halfjarige denunciatie zal moogen en moeten geschieden voor welk Capitaal 
en daarop te verlopene renten hij Comparant bij deezen realiseert, verbind, en tot een 
vast hijpotheecq en onderpand steld zijns 
 
Folio 256  Zijns comparantz Eijgen toebehorende huijs cum annexis op den 
zoogenaamden Labbedijk off  Walstraete zijdwaartz aan den hoff van Othmar ten Cate 
en met de andere zijde aan het huijs van Jan Reiger, schietende met den agtersten Eijnde 
meede aan den hoff van Othmar ten Cate en met den voorsten aan de Stads Straete 
vorders met sijn Lusten en Lasten regten en geregtigheeden kennelijk binnen deeze Stad 
Eindscheide geleegen ten Einde de Renthefferen off haare opvolgers in Cas van 
onverhopelijke misbetaelinge sig daar aan ten allen tijden Cost en Schadeloos zullen 
kunnen en moogen verhaelen zoo voor Capitaal als daar op te verlopene renten 
renuntierende ten dien Eijnde hij Comparant van alle in deezen Eenigzints 
teegenstrijdige Exceptien en wel voornaementlijk van de Exceptio non numeratae 
pecuniae en alle anderen deezen Eenigzints Contrarierende. Des ten waaren oirconde 
hebben wij Burgermeesteren voornoemd die daarvan uitgegevenen originelen brieff met 
 



Folio 256 vo  met onse Stads Segul en Eijgenhandige subscriptie bekragtigt gelijk zulx 
meede op Expres versoek van den rentgever als schrijvens onervaren en geen Zegul 
gebruikende door Br. H. Swiers voor hem gedaan is. 
Noodgerigte gehouden den 4 maart 1757. Maandsch. Pennink en Hoedemaeker. 
In Eijgenaar persoonen gecompareert en erscheenen zijn de hiernae genoemde als 
Eerstelijk de wed.e van wijlen oud Br. Jan Bossier Anna Nijhoff genaamt geadsist. met 
haaren soon Thobias Bossier caverende meede voor haar meerderjarige getrouwde en 
ongetrouwde kinderen en ten tweeden Coenraat Reiger, Yan Reiger, Jan Reiger en Jacob 
Reudink nom. uxoris caverende sij Comparanten meede voor haar Respective 
huijsvrouwen alle welke Comparanten bekenden en verklaarden te verhijpothiseren en 
veronderpanden aan den ennocenten Derk Bossier off wel derselver opsienderen en ten 
behoeve van denselven en wel de eerstgenoemde geassist. Als 
 
Folio 257  als booven te ersien haar Eijgen toebehoorende huijs met de grond en 
Where daaragter geleegen buijten de Veldpoorte naast het huijs van Jan ten Thije 
kennelijk en dan nog haar Eijgen toebehoorende haagengaarden geleegen op den Stads 
haagen tussen de hooven off haagengaardens van de wed.e Lamb. Teijlers en dien van 
Grrijt Stenvors kennelijk en de laast genoemde den halven keukengaarden geleegen 
tussen de gaardens van den Eenen Comparant Jan Reiger en dien van Jan Jozink en 
twee zoogenaamde Ledderkes gaardens, den eenen met den Eijnde aan den weg en met 
den anderen Eijnde aan Jacob Cloppers gaarden en den anderen tussen Br. Jurriaen 
Stroinks gaarden en dien van Sander Nijhoff vorders alle de voornoemde parcelen 
binnen dit Stads Wigbolt in haar bekende bepaelinge  geleegn ten Einde denselven 
daarvan Jaarlijkx en van alle die hiervoorengemelte parceelen de huure sal kunnen 
trekken off indein het mogte benodgt zijn dezelve te moogen aentasten als sijn Eijgen 
tot sijn dood toe. Verbindende zig de comp.ten t’ zamen en ijeder in t’bijzonder voor 
het Jaarlijks onderhoud van gemelte Derk Bossier en dat denselven niet tot stads laste 
zal koomen. Des ten waaren oirconde hebben wij Burgerm.ren voornt. Die daar van 
uitgegeven 
 
Folio 257 vo  Noodgerigte gehouden den 17 den maart 1757. Cor. Coss. J. Steenberg 
en H. Swiers.  In Eigenaar persoon gecompareert en erschenen is de wed.e van wijlen 
Br. H. Steenbergh in deezen geadsisteert met d’ secretaris Theodr. Pennink als haaren 
versogten en geadmitteerden Mombaar bekennende en verklaerende Sij Comparante 
van Hendrik ter Heege en desselfs huisvrouw ontfangen te hebben een capitale summa 
van Een honderd en vijftig Car. gls. Zegge f 150.- - ad 20 Sts. ’t Stuk strekkende tot 
volle betaelinge van haar Comparanten verkogte twee losse gaardens binnen deeze stads 
wigbolt aan het zoogenaamde poortjans hekke met de Eene zijde aan den gaarden van 
de wed.e wijlen Engbert ten Bouwhuijs nu Erven, en met de andere zijde aan het 
Viccarijen land t’ eindens aan den Brink van Hindrik Robers kennelijk gelegen. 
Bekennende alzoo zij Compara(n)te de 
 
Folio 258  De volle Cooppenningen van gemelte parceelen ontfangen te hebben en 
alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deede derhalven daarvan affstand en bij deezen 



Gerigtelijk ransport Cessie en overdragt van dien ten profijte van gemelte aancoperen 
en haare Erven dezelve daarmeede beëvende en haar transportante en de haare daar van 
ontërven zonder daar aan het geringste regt van Eigendom meer te behouden met 
belofte deezen Coop teegens een ijeder te staan wagten en waaren als regtens is. Des ten 
waaren oirconde hebben wij Burgerm.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen 
brieff met onse Stads Zegul en Eigenhandige subscriptie bekragtigt gelijk zukx meede 
door de transportante neffens haar adsistent Eigenhandigh geteekent en gezegelt is. 
Nood gerigte gehouden den 21 April 1757. aandschepenen, Stroink en Steenberger. Zijn 
 
Folio 258 vo  Zijn in Eigenaar persoonen gecompareert en Erschenen Benjamin 
Blijdenstein, Barend Blijdenstein nom. matris en Herman van Gogh. Caverende voor 
sijn schoonmoeder de wed.e wijlen Lamb. Naber welke voornoemde Comparanten 
bekenden en verklaarden van die E. Jan Wilmink en desselfs huisvrouw Geertjen 
Vervelt ontfangen te hebben een Capitale Summa van seeven honderd Car. Gls. zeggen 
f 700.- - ad 20 Sts. ’t stuk. Strekkende tot volle betaelinge van haar Comparanten 
verkogte huijs gaarden en groen grond daar annex en digte bij geleegen de Clander 
genaamy binnen dit Stads Wigbolt voor de sogenaamde Espoorte digte bij den haagen 
gaarden van de wed.e Abram ten Cate met sijn Lusten en Lasten regten en 
geregtigheeden van dien kennelijk geleegen. Bekennende alzoo sij Comparanten en in 
voorschr. qualiteit de volle Cooppenningen van gemelte parceel ontfangen te hebben en 
alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deeden  
 
Folio 259  Deeden derhalven daarvan afstand en bij deezen gerigtelijk Transport, Cessie 
en Overdragt van dien ten profite van gemelte aancoperen en haare Erven dezelve 
daarmeede beërvende en haar Comparanten en de haare daarvan onterven zonder 
daaraan het geringste regt van Eigendom meer te behouden met belofte deezen Coop 
teegens een ijeder te staan wagten en whaeren en voor alle Evictie en naemaninge te 
Caveren als regtens is. Des ten waaren oirconde hebben wij Burgermeesteren voorn.t 
die daar van uitgegevenen originelen brieff met onse stads zegul en Eigenhandige 
subscriptie bekragtigt gelijk zulx meede door de transportanten en in voorschr. qualiteit 
Eigenhandig geteikent en gezegelt is. Wij Jan Steenbergh en Hendrik Swiers 
Burgermeesteren der Stad Eindscheide doen cond en certificeren met deezen dat voor 
ons in Eigenaar persoonen gecompareert en erscheenen zijn Hendrik, Jan,  
 
Folio 259 vo  Jan en Herman Nijhuis in qualiteit als Erfgenaemen van haaren vaeder 
Martijn Nijhuis bekennende en verklaerende sij Comparanten voldaan en betaalt te zijn 
van zodaene somma van penningen als waar voor aan de Wed.e van pastor Keller nu 
Erffgenaemen en de Wed.e van wijlen de Br. Hend.k Steenbergh (: in qualiteit als in de 
Coopbrieff in de dato den 23 Julij 1755 opgerigt te ersien:) verkogt hebben haaren 
Eijgen toebehorende Lossen gaarden geleegen binnen dit Stads Wigbolt op den 
Buddencamp tussen de gaardens van Jacob Clopper en Hendrek ter Weele, Endwaarts 
aan den gemeenen weg en het Landt van de Erfgenaemen Jan Becker vorders in sijn 
bekende bepalinge met sijn Lusten en Lasten kennelijk doende daar van quiteren en het 
gemelte parceel aan de Aancoperen Cederen en transporteren bij deezen zonder daaraan 



voor haar ofte haare Eenigh reght te behouden met belofte deezen Coop en transpport 
teegens een ijeder te staan wagten en waeren, en 
 
Folio 260  En voor alle Evictie en namaninge te caveren als reghtens is. Des ten waaren 
Oirconde hebben wij Burgermeesteren voornoemd deeze met onse Stads zegul en 
Eigenhandige subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede uit haar aller naam door Hendrik 
Nijhuis geteikent en gezegelt is. Actum Eindscheide dato 1sten Junij 1757. 
Nood Gerigte gehouden den 4 Junij 1757. Cor. Coss. Stroink en Steenbergh.  
Zijn in Eigenaar persoonen gecompareert en Erschenen d’Heer Jan van Loo en 
juffrouw Hermanna Froon Eheluijden idgue tutore marito welke bekenden en 
verklaarden van de Weduwe wijlen Gerrit Teilers ontfangen te hebben een capitale 
summa van een honderd en vijfftigh Car. gls. eggen f 150.- - Strekkende tot volle 
betaelinge van haarer Comparanten Eijgendoemelijke van de wed. Lindhuijs aangeëfde 
vierde part van een huijs en wooningh in de agterstraete tusschen de  
 
Folio 260 vo  de huijzen van Berent Schukkingh en Jan Rommelaar met de Eene zijde 
nae de Stads gragte en met de andere Zijde nae de Stads Straete vorders in sijne 
bekende bepaelinge binnen deeze stad Eindscheide geleegen. Bekennende alzoo sij 
Comparanten de volle Cooppenningen van gemelte parceel ontfangen te hebben en 
alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deeden derhalven daarvan afstand en bij deezen 
gerigtelijk transport, Cessie, en Overdragt van dien ten profite van gemelte aankoperse 
en haare Erven, dezelve daar meede beervende en haare transportanten en de haare 
daarvan onterven zonder daar aan het geringste regt van Eigendom meer te behouden 
met belofte deezen Coop en transport teegens een ijder te staan wagten en waaren en 
voor alle Evictie en namaninge te Caveren als regtens is. Des ten waaren oirconde 
hebben wij Burgerm.ren voornoemd die daar van uitgegevenen brieff van gerigtz 
weegen met onse Stads Zegul en Eigenhandige subscriptie gecorroboreert, gelijk zulx 
meede door de Transportanten Eijgenhandigh geteikent en gezegelt is.  
 
Folio 261  Nood gerigte gehouden den 16 Junij 1757. Maandsch. H. Pennink en  
H. Hoedemaeker.  Is in Eigenaar persoon gecompareert en erschenen Rutgert Rutgers 
welke Comparant bekende en verklaarde ten vollen voldaan en betaalt te zijn van 
sodaene somma van penningen als waarvoor aan Andreas van Lochem en desselfs 
huisvrouw Maria Blijdenstein verkogt heeft sijn ’s Comparantz Eijgen toebehorende 
huijs in de Lange Straete tussen de huijsen van aankoperen, en dat van de Weduwe 
Huinink voorwaarts aan de Stads Straete met alle sijn regt en geregtigheeden Lusten en 
Lasten kennelijk geleegen. Bekennende alzoo hij Comparant de volle Cooppenningen 
van gemelte parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deede 
derhalven daarvan affstand en 
 
Folio 261 vo  En bij deezen gerigtelijk transport, Cessie en Overdragt van dien ten 
profite van gemelte aancoperen en haare Erven en de sijne daarvan onterven zonder 
daaraan het geringste regt van Eigendom meer te behouden met belofte deezen Coop 
teegens een IJeder te staan wagten en whaeren en voor alle Evictie en namaninge te 



caveren als reghtens is. Des ten waaren oirconde hebben wij Burgermeesteren 
voornoemd die daarvan uitgegevenen originelen brieff met onse Stads zegul en 
Eigenhandige subscriptie bekragtigt gelijk zulx meede door den transportant 
Eigenhandig geteikent en gezegelt is.  
Nood gerigte gehouden den 12 septemb. 1757. Cor. Coss.. H. Penink en H. Swiers.  
Is 
 
Folio 262  Is in Eigenaar persoon gecompareert en erschenen Maria Fransen in deezen 
geadsisteert met de Secretaris Theodr. Pennink verklaerende ingevolge Contract of 
Coopbrieff van den 22 augusti 1756 bij deezen te cederen en te transporteren aan 
Herman Smit en sijn huisvrouwe Hendrika Stalen des comparantinnen Eigen lossen 
gaarden van Janna Scholten aangeërft geleegen binnen deze Stads Jurisdictie aan den 
weg en Hegge nae den Bakenkamp an de zijde bijlangs Pelgrom Robers gaarden met 
den Eenen einde aan den Voetpad en d’anderen Einde aan de Benkinksteege. 
Bekennende sij Comparantinne geassist. als vooren ter saake van dien ten vollen te zijn 
voldaan en betaalt derhalven d’aankoperen met het gezeide parceel of gaarden ten 
vollen beërvende zonder dat sij daaraan het allerminste regt 
 
Folio 262 vo  regt van Eigendom meerder behield. In kennisse der waarheid hebben wij 
B.ren voorn.t deeze Eigenhandig geteikent en met het Stads Zegul bekragtigt, gelijk zulx 
meede door de Transportante en haaren assistent geteikent en gezegelt is. 
Nood Gerigte gehouden den 14 Septemb. 1757. Cor. Coss.. H. Pennink en H. 
Swiers. Zijn in Eigenaar persoonen gecompareert en erschenen Aleida Kemna Wed.e 
van wijlen Joost Schreur in dezen geadsisteert met de Secretaris Theodr. Pennink 
beneffens Jan Nijenhuijs en Hermina Schreur Eheluiden idgue tutore marito 
bekennende en Verklarende sij Comparanten van de Ed. Barend Blijdenstein en desselfs 
huisvrouwe Elisabeth Catharina Nieuwenhuijs vollenkomen voldaan en betaalt te zijn 
van zodaene summa van penningen als waarvoor aan haar Eheluiden 
 
Folio 263  Eheluiden voornoemd hebben verkogt haar halve huijs cum annexis, zoo en 
als het zelve bereeds is afgescheiden en doorgetimmert in de lange straete naast 
aankoperen huijs kennelijk breder bij de Coopbrieff daarvan opgerigt te ersien blijvende 
den jaarlijxen uitgang aan de Schoolm.r ad 2 gl. met consent der B.ren gevestigt in haar 
transportanten helfte. Bekennede alzoo sij Comparanten daarvan te doen Landsedelijk 
transport, Cessie en overdragt zoo als doen mits dezen ten profite van van voorn. B. 
Blijdenstein en huisvrouwe denzelven daar meede beervende en haar Comparanten en 
de haare daar van omterven zonder daar aan het geringste regt van Eigendom meer te 
behouden met belofte deezen Coop tegens een ijder te staan wagten en Whaeren en 
voor alle Evictie en namaninge te Caveren als regtens is. Des tenwaaren oirconde 
hebben wij B.ren voornoemd deze met onse Stads Zegul en Eigenhandige subscriptie 
gecorroboreert gelijk sulx meede door de Transportanten geteikent en op haar Expres 
versoek als geen Zegul gebruikende door de secretaris Pennink voor haar allen gezegelt 
is. 
 



Folio 263 vo  Nood Gerigte gehouden den 15 november 1757.Coram. Coss.. Stroink 
en Hoedemaker. In Eigenaer persoon gecompareert en erschenen is Den Heere Dr. en 
Ontfanger Joan Cost in qualiteijt als volmagtiger van zijn wel Eerwaarde Jan Alexander 
Schimmelpennink Predicant tot Harderwijk en desselfs Eheliefste Juffrou Elisabeth 
Cost, bekennende en verklarende hij Comparant van Jan Schukkink en desselfs 
huijsvrou Janna Wissink ontfangen te hebben een Capitale summa van vier honderd 
Carl. Guldens segge f 400.- ad 20 st. jeder. Strekkende tot volle betalinge van sijn 
Comparantz in qualiteijt voorschr. verkogt stuk bouwland op den Buddenkamp bijlangs 
de Lange Steege en het beijtelken bijlangs de Korte Steege besijden het land van de 
Erfgenamen wijlen Jan Stokman, vorders in sijn bekende bepalinge met alle zijn ap en 
dependentien oude en nieuwe rechten en gerechtigheeden lasten  lusten kennelijk  
binnen en  buijten dese stads wigbolt gelegen. Bekennende alsoo hij Comparant 
qualitate praedicta de volle Cooppenningen van gemelte parceel 
 
Folio 264  Parceel ontfangen te hebben en alsoo voldaan en betaalt te zijn. Dede 
derhalven daar van afstand en bij desen gerichtelijk transport, Cessie, en overdragt van 
dien ten profijte van gemelte ancoperen en hare Erven deselve daar mede beervende en 
hem Transportant qqa. en de sijne daar van onterven, sonder daar aen het geringste 
recht van Eijgendom meer te behouden met belofte deesen koop en transport tegens 
een ijeder te staan wagten en waren, voor alle Evictie te caveren als rechtens is. Des ten 
waaren oirconde hebben wij B.ren voornoemt dese daar van uijtgegevenen originelen 
brieff met onse Stads Zegul en Eijgenhandige subscriptie gecorroboreert. Gelijk zulx 
mede door den heer Transportant qqa. eijgenhandig getekent en gesegelt is. 
Noodgerigte gehouden den 16 Novemb. 1757. Maandsch. Hendr. Gerridtzen en 
Hendr. Swiers.  Zijn in Eigenaar personen gecompareert en erschenen Hindrik, Jan en 
Herman Nijhuis bekennende en verklaerende sij comparanten opregt en deugdig 
schuldigh te weesen aan die E. Burgerm.r Jan Steenberg een somma van 32 Car. Gld. 
 
Folio 264 vo  gld. en aan Gerrit Zegelt een Capitale summa van honderd en vijf Car. 
gld. Zegge f 105.- ad 20 st. ijeder welke penningen zij comparanten beloven en 
aannemen jaarlijx en alle jaren te zullen en willen verrenten met drie percento of van 
ijder honderd waarvan het Eerste Jaar rente zal koomen te vervallen op heden over een 
jaar en zoo vervolglijk van jaar tot jaar tot de effectuele in en aflosse toe die ten 
wedersijden nae voorgaande halfjarige Denuntiatie zal moogen en moeten geschieden 
voor welke capitale penningen en daarop te verlopenen renten sij comparanten bij 
deezen realizeren verbinden en tot een vast hijpotheecq en onderpand stellen, haar 
eigen toebehorende huijs en wheere binnen deze stadt naast het huijs van Jan Gerritzen 
Bekker en Br. J. Steenberg, zijdwaards aan de stads straete en met de andere zijde aan 
den Hoff van de wed.e Lamb. Teilers kennelijk gelegen ten einde de renthefferen 
voorn.t of de waare holderen deezes briefs sig daaraan ten allen tijden cost en 
schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen  
 
Folio 265  verhaalen zoo voor Capitaal als daar op te verlopene renten renuntierende 
ten dien fine sij Comparanten van alle in deze Eenigzints tegenstrijdige Exceptien en 



wel in specie van die van ongetelden gelden. In kennisse der waarheid hebben wij B.ren 
voornoemd die daarvan uitgegevenen originelen brieff van gerichtz weegen met onse 
stads zegul en Eigenhandige subscriptie gecorroboreert, gelijk zulx meede uit haar aller 
naam door Hendrik Nijhuis geschied is.  
Anno 1759 Den 1 November. C: Coss: Stroink en Steenbergh. Sijn erschenen voor ons 
B.ren, Br. Jan Steenbergh pro se et ipso en Gerrit Zeggelt bekenden de hier booven 
genoomde somma elk voor de haare met den Intresse van dien ontfangen te hebben en 
zulx uijt handen van de wed.e Lambert Teijlers. Doende derhalven daar van Quitere, en 
voor goede betalinge bedanken en deselve roijeren, annuleren en te niete doen. 
 
Folio 265 vo  blanco. 
 
Folio 266  Nood Gerichte gehouden den 12 Jan. 1758. Maandschepenen, Stroink en 
Hoedemaker. In Eijgenaar Persoon gecompareert en erschenen Gerrit Robers,   
bekennende en verklarende hij Comparant (: Cavde voor sijn dochter :)  van oud 
Burgermeester Wilh. Linthuijs ontfangen te hebben een Capitale summa van twee 
honderd vijftig  Car. Guldens, seggen f 250.-  ad 20 St. het stuk strekkende tot volle 
betalinge van sijns Comparantz verkogte huijs cum annexis op den zoo genaamden 
Labbedijk tussen de huijsen van Barent Bekker en Gerrit ter Brake  in sijn bekende 
bepalinge kennelijk gelegen. Bekennende alsoo hij Comparant de volle kooppenningen  
gemelte parceel ontfangen te hebben en alsoo voldaan en betaalt te zijn. Dede derhalven 
daar van  Landsedelijke Cessie Transport en overdragt ten profijte van gemelten 
Ancoper en Erfgenamen denselven daar mede beervende en hem Transportant en de 
sijne daar van onterven sonder daar aen het minste recht te behouden met belofte desen 
Coop en transport tegen een ider te staan wachten en whaaren als rechtens is. Des t: 
Oirconde hebben wij B.ren voornoemt dese  van Gerichtz wegen met onse Stads Zegul 
en Eijgenhandige subscriptie gecorroboreert gelijk mede ten versoeke van den 
Transportant als schrijvens onervaaren en geen Zegul gebruikende door Jan Laarhuijs 
getekent en gesegelt is. 
 
Folio 266 vo  Nood gerichte gehouden den 12 Jan. 1758. Maandschepenen, Stroink en 
Hoedemaker.  In Eijgenaar Persoon gecompareert en erschenen oud Br. Wilh. Linthuijs 
bekennende en verklarende hij Comparant versogt te hebben aen Gerrit Robers, gelijk 
alnogh verkogt kragt deses een huijsjen gelegen op den Labbedijk tussen de huijsen van 
de wed. Engbert Konnink en dat van de wed. Albert Hevink en zulx voor een Capitale 
summa van drie honderd vijf en seventigh Carl. Guldens, seggen f 350.- van welke 
summa van Penningen hij Comparant bij deesen bekende vollenkomen voldaan en 
betaalt te zijn, en daar van ten vollen te Quiteren doende vervolglijk van dit 
voornoemde huijs an Ankoper en sijne Erven de Landsedelijke Cessie transport en 
overdragt sonder daar aen het enigste recht te behouden met belofte desen koop en 
transport tegens een ider te staan wachten en whaaren als rechtens is. In kennisse der 
waarheid en om te strekken nae  behoren hebben wij B.ren voornoemt dese met onse 
Stads Zegul en Eijgenhandige subscriptie gecorroboreert gelijk zulx mede door den 
Transportant getekent en gesegelt is. 



 
Folio 267  Eodem data. Cor. Coss., Stroink en Hoedemaker. In eigenaar persoon 
gecompareert en erschenen is Gerrit Robers bekennende en verklarende hij Comparant 
aan D’oud Br. Wilh. Lindhuijs opregt en deugdig schuldig te weezen eene Capitale 
summa van Twee honderd en vijftig car. Gls. zegge f 250.- ad 20 St. ‘t stuk welke penn. 
hij Comparant beloofd en aanneemt Jaarlijks en alle Jaren te zullen en willen verrenten 
met drie en een halve diergelijke gls. van ijder honderd waarvan het eerste Jaar rente zal 
koomen te vervallen op primo Maiijus 1759 en zoo vervolgens van Jaar tot Jaar tot de 
Effectuele in en aflosse toe die ten wedersijden nae voorgaande ½ Jarige denuntiatie zal 
mogen en moeten geschieden. Voor welke Capitaal en daarop te verlopene renten hij 
Comp. bij deezen verklaarde te realiseren, verbinden, en tot een vast hijpotheek en 
onderpand te 
 
Folio 267 vo  te stellen zijn eigen toebehorende huijs, (: zoo en als het selve van 
rentheffer volgens overdragt van heeden heeft aan sig gekogt :) op den sogenaamden 
Labbedijk tussen de huijsen van de wed.wen Engb. Konink en Albert Hevink kennelijk 
geleegen (: zijnde nogtans ten aansien der opsaege bedongen dat de Dogter van hem 
rentgever voor altoos en haar leeven lang inplaatze in het huijs zal behouden :) ten einde 
de rentheffer of ware holderen dezes brieffs zig daar aen ten allen tijden cost en 
schadeloos zullen kunnen en mogen verhaalen zoo voor Capitaal als interesse 
renuntierende ten dien einde hij Comp.t van alleen dezen eenigzints tegenstrijdige 
Exceptien en wel in specie van die van ongetelden gelde. Des ten waaren oirconde 
hebben wij Burgerm.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen brieff met onse 
stads Zegul gecorroboreert gelijk zulx meede uit sijns Comparantz naam en Expres 
versoek als schrijvens onervaren en geen zegul gebruikende door Jan Laarhuijs 
geschiedt is. 
 
Folio 268  Nood Gerigte Gehouden den 20 Februarij 1758. Cor. Coss.: Jurriaan Stroink 
en Jan Steenbergh.  In Eigenaar persoonen gecompareert en erschenen zijn. Coenraat 
Reiger voor hem selfs en caverende mede voor sijn huijsvrouw. Jacob Reudink nom: 
Uxor: Margarita Reiger en Wolter Lazonder namens sijn suster Gezina Lazonder wed.e 
wijlen Antonij Reijger als meede voor derselver minderjarige kind off kinderen alle 
tezamen kinderen en Erfgen. van wijlen Aaltjen Bossier wed.e Reijger. Bekennende en 
verklaerende sij Comp.ten van de E. Albert Waegelaar en desselfs huijsvrouw ontfangen 
te hebben een Capitale summa van vijf honderd drie en t sestig Car. gld. ad 20 st. ijeder. 
Strekkende tot volle betaelinge van haarer Comparanten verkogte Eigendoemelijke 
weide off hooijmaat bij Krabber bleeke aan de sijde aan de weiden van Gerrit Swartcatte 
en den Heer ontf. J. Cost, en aan de sijde aan de Kattermaaden genaampt wijders met 
alle haare lusten en lasten oude en nieuwe regten en geregtigheden kennelijk binnen 
deeze Stads Jurisdictie off wigbolt geleegen. Bekennende alzo zij Comp.ten de volle 
Cooppenningen van 
 
Folio 268 vo  van gem. parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. 
Deeden derhalven daarvan niet alleen afstand maar ook bij deezen gerigtelijk transport 



Cessie en overdragt van dien ten profite van gemelte aancopers en haare erven dezelve 
daar meede ten vollen beërvende en hun Comparanten voor haar selfs en in qualiteit 
voors. daarvan ontervende zonder daar aan het geringste off minste regt van Eigendom 
of praetensie meer te behouden met belofte om deezen Coop en Transport teegens een 
ijeder wie het ook sij te sullen staan waghten en waaren en voor alle Evictie en 
namaeninge te caveren als reghtens is, waar voor sigh bij deeze tzamen en ijeder in t 
bijzonder ten principaelen verbinden. Des ten waaren oirconde hebben wij Burgerm.ren 
voornt. die daar van uitgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegul en 
Eigenhandige subscriptie bekragtigt gelijk zulx meede door de transportanten geteikend 
en gezegeld is. Nood 
 
Folio 269  Nood Gerichte gehouden den 4 martij 1758. Coram Coss.: Pennink en 
Gerritzen.  In Eijgenaar Persoon Gecompareert en erschenen is Maria Fransen 
Geassissteert met de E. Jan paaschen als haaren verkooren Mombaar in desen dewelke 
bekende en verklaarde an die E. Isak Nabuur ingevolge vertoonde Coopbrieff van den 1 
sten deser verkogt te hebben haaren eijgen toebehorende buijten hoff off haagen 
gaarden, gelegen op desen Stads haagen an den voetpat agter den gaarden bij Jan 
Amschot in gebruik en met een hegge van denselven afgescheijden soo en als sij 
Comparante denselven in gebruik heeft, waar van de kooppennigen in die vertoonde 
Coopbrieff door Ancoper sijn betaalt en uijtgetelt, Weshalven sij Maria Fransen met 
assistentie als vooren van den geseijden haagen gaarden an den Ancoper voornoemt bij 
deesen doed Landcedelijke Cessie Transport en overdragt zoo en als sulx nae rechte 
behoort, voorbehoudens die daar bij bedongene huire, en gereserveerde Losse en onder 
renuntiatie van alle tegen strijdige Exceptien. In kennisse der waarheijd hebben wij 
B.ren voornoemt dese met onse Stads Zegul en Eijgenhandige subscriptie bekragtigt, 
Gelijk zulx mede door de Transportante, neffens haar assistent getekent en gesegelt is. 
Nood gerigte gehouden den 22 april 1758. Maandsch: J. Stroink en J. Steenbergen. 
Is in Eigenaar persoon gecompareert en erschenen de Procurator Herman Boss in 
qualiteit als Volm.er van  
 
269 in de marge  Nood gerichte gehouden den 27 martij 1761. Coram Coss. Pennink en 
Gerritzen.  Is erschenen en gecompareert Isak Naber, welke verklaarde, dese tegenstaande overdragt te 
Quiteren en den Eijgendom daar in vermelt, wederom te Cederen an Maria fransen ingevolge die daar 
in begrepen Losse, zonder daar an het geringste te behouden, en voor alle namaninge Caveren etc. 
 
Folio 269 vo  Van Ds. Strick Praedicant tot Noorthoorn luid volmagt gepasseert voor 
Burgermeesteren Schepenen ende Raaden der Stad Northoorn alhier geleezen van 
waarde erkent en hier nae ten Prothocolle geregistreert bekennende en verklaerende hij 
Comparant in sijn voorschr. qualiteit vollenkomen voldaan en betaalt te zijn van 
sodaene Summa van penningen als waar voor aan de Ed. Willem Paschen Coopman 
alhier ter Steede en dessen Erven heeft verkogt een huisplaatze geleegen binnen deze 
Stad aan den zogenaamden Papengank en met de andere sijde schietende aan het huis 
van A. Waegelaar en W. Meijer voorwaarts aan de Stads Straete en met  den agtersten 
Einde aan het huis van Jan Derk Vos en A. Hevink vorders met alle sijne oude en 



nieuwe regten en geregtigheeden Lusten en Lasten etc. kennelijk gelegen doende 
derhalven van dit voornoemde parceel niet alleen afstand maar ook gerigtelijk transport 
Cessie en overdragt van dien aan den aankoper 
 
Folio 270  ankoper en sijne Erffgenaemen voorn.t zonder daaraan Eenigh het minste 
regt van Eigendom meer te behouden met belofte van deezen Coop en transport 
teegens een ijeder te staan wagten en waaren en voor alle namaninge te Caveren te 
caveren als zulx nae reghte behoord; In Waarheijds oirconde hebben wij B.ren voorn.t 
deze met onse Stads Zegel en Eijgenhandige subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede 
door den Transportant in voorverhaalter qualiteit geteikent en gezegelt is;  
Copia.  Wij Burgermeesteren Schepenen en Raaden der Stad Northoorn doen kond en 
certificeren kragt deezes hoe dat voor ons in Eigener persoon gecompareert en 
verscheenen is; de Eerwaarde Heer Hendricus Strick Praedicant dezer Steede en 
desselfs huisvrouw A. Ges. 
 
Folio 270 vo  A. Ges. Lazonder marito tutore verklaerende in plaats van de overleden 
Procurator Albrink tot haar volmagtige geconstitueert te hebben gelijk doen kragt 
deezes Procurator Herman Boss Burgemeester tot Oldenzaal om haar Comparanten 
naame de  saake door de Erffgenaemen van wijlen Jacob Lazonder teegen haar 
Constituenten voor het Landgerigte van Eindscheide geëntameert waar te neemen te 
verwalten vertreeden en ten einde toe te vervolgen, voorts dat voornoemde 
Burgemeester Herman Boss uit haar constituenten naame moge hebben te verkoopen 
sodaene huisplaats als sij Comparanten aldaar tot Eindscheide nog hebben liggen met 
zijn oude en nieuwe regt en geregtigheden 
 
Folio 271  geregtigheeden Lusten en Lasten van dien en sulks bij publijque uijtveilinge 
de Cooppenningen te ontfangen; daar voor te quiteren, voorts uit haar Comparanten 
name an den koper, daar van te doen Cessie, transport, en overdragt nae Landreght en 
vervolgens alles in het een en anderen te doen wat Comparanten selfs praesent zijnde, 
zouden kunnen moogen en moeten doen; met belofte van ratihabitie en indemnisatie 
caeterisque de jure solitis ac consuetis; In kennisse der waarheidt hebben wij 
Burgermeesteren voornoemd deeze volmagt neffens onsen secretaris geteikend en met 
onse Stads zegel bekragtigd. Actum Northorn den 27 Augustij 1757. onderstonden; 
Herman Baur,    Derk Averes,    Henricus van Bentheim,  
J.G. Lohman. Secretar. Civit. Northorn. 
Pro vera copia Theodr. Pennink Secretaris. 
 
Folio 271 vo  Noodgerigte gehouden den 1-sten Maijus 1757. Maandsch. Gerritzen en 
Swiers.  Zijn voor ons in Eigenaar personen gecompareert en erschenen de E.E. Willem 
en Lambertus Paschen de eerstgenoemde in qualiteit als volm. van desselfs Broeder. De 
Coopman IJzak Paschen woonachtig tot Zwoll luid volmagt alhier voor 
Burgermeesteren deezer Steede gepasseert, geleezen, van waarde erkend, en hiernae ten 
Prothocolle geregistreert, en de laasgen. nom; prop; bekennende en verklaerende sij 
Comparanten van de Burgermeester Hendrick Hoedemaker en desselfs huisvrouw 



Geertruid Hoedemaeker ontfangen te hebben eene capitale summa van agtien honderd 
Caroli guld. ad 20 st. ijeder zeggen f 1800.- Strekkende tot volle betaelinge van harer 
Comparanten verkogte huijs en hoff met een agterhuisjen schietende aan de Hofstraete 
 
Folio 272  Hoffstraete voorts met alle sijne regten en geregtigheeden Lusten en Lasten, 
zoo en in diervoegen als het zelve door haar wijlen Vaeder beseeten; en gebruikt is 
geweest en aan haar Comparanten en in qualiteit voorschr. in deilinge van den 
ouderlijken boedel en nalatenschap toegedeilt off toegevallen is; geleegen met den 
voorsten Einde aan de lange straete aan de eene zijde aan het huis van oud Br. Jurriaan 
Stroinck en aan de andere zijde aan het huis van Jan Eeulderik etc.. Bekennende alzoo 
sij Comp.ten de volle Cooppenningen van gemelte parceel ontfangen te hebben en 
alzoo voldaan en betaalt te zijn; Deeden derhalven daarvan afstand en bij deezen 
gerigtelijk transport Cessie en overdragt van dien profite van de gemelte aancoperen en 
haare Erven dezelve daar meede beervende en haar Transportanten en de hare daar van 
ontërven zonder daaraan het geringste Regt van Eigendom meer te behouden met 
belofte deezen coop en transport teegens een ijeder te staan wagten en whaeren en voor 
alle namaninge te Caveren als nae de wet is; Des 
 
Folio 272 vo  In Waarheids oirconde hebben wij Burgermeesteren voornoemd die daar 
van uitgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegel en Eijgenhandige subscriptie 
bekragtigt gelijk zulx meede door de transportanten geschied is. Copia. Wij Hendrick 
Pennink en Jan Steenbergh Loco Hoedemaeker Burgermeesteren in der tijd der Stad 
Eindscheide certificeren met deezen dat voor ons persoonlijk erschenen is de Heer 
IJzak Paschen A.S. Burger tot Zwolle dewelke verklaarde in de beste en kragtigste 
forma reghtens te constitueren en Volmagtig te maaken desselfs Broeder de Heer 
Willem Paschen Burger en Coopman alhier ten Einde om alle desselfs saaken soo hier 
als Elders en waartoe sijn Ed. onder 
 
Folio 273  onder de hand van den Heer Constituent per missive als anders van hem 
versogt mogte worden soowel in der minne, als met middelen van reghte te verwalten 
en waar te nemen en ter Zaaken van dien alles te doen te handelen en te verrigten, 
hetgeene den Constituent in persoon selfs praesent zijnde zoude kunnen moogen ofte 
moeten doen alles met magt om penningen te ontfangen quitancie daar van te passeren 
de gebrekige Debiteuren met middel van reghte ter betaelinge te constringeren mits 
doende daar van behoorlijk bewijs van Rekeninge en Reliqua alles met magt van 
 
Folio 273 vo  van substitutie beloffte van ratificatie en indemnisatie etceteris. Des ten 
Waaren Oirconde hebben wij Burgermeesteren voorn.t deeze met  onse Stads Zegul en 
secretaris subscribtie bekragtigt. Actum Eindscheide den sevenden Junij 1700 seeven en 
vijfftigh. Onderstonde. Ter ordonnantie Theodr. Pennink secretaris Pro vera copia. 
Nood gerigte gehouden Eodem dato.  Zijn in Eigenaar personen gecomp.t en 
erschenen Burgermeester Hendrick Hoedemaeker e desselfs huisvrouw Geertruijda 
Hoedemaeker idqu tutore Marito bekennende en verklarende sij Comp.ten van die E.E. 
Willem en Lambertus Paschen de 



 
Folio 274  (: de Eerstgem. in qualiteit als volm. van desselfs Heer Broeder IJzak 
Paschen tot Zwol woonagtig Luid volmagt hier vooren ten Prothocollo geregistreert :) 
ontfangen te hebben een Capitale Summa van neegenhonderd Car. gls. ad 20 Sts. ’t stuk 
Zeggen f 900.=.=. Strekkende tot volle betaelinge van harer Comp.ten verkogte huis 
cum annexis geleegen binnen deze Stad aan de Lange Straete Zijdwaartz aan het huis 
van Sr. IJzak Paschen en Suster en met de andere sijde aan de Sogenaamde Hoffstraete, 
verders in sijn bekende bepaelinge met alle sijne oude en nieuwe regten en 
geregtigheeden lusten en lasten etc. Bekennende alzoo Sij Comparanten de volle 
Cooppenn. van gem. parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn; 
Deeden derhalven daar van afstand en bij dezen gerigtelijk transp. Cessie en Overdragt 
van dien ten profite van gem. aancoperen en hare Erven dezelve daar meede beërvende 
en haar Transportanten en de haare daarvan onterven Zonder daar aan het geringste 
regt van Eigendom meer te behouden met belofte deezen Coop en transport teegens 
een ijeder te staan wagten en whaeren en voor alle namaninge te Caveren als regtens is; 
Des ten waaren oirconde hebben wij Burgermeesteren voorn.t die daar van 
uitgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegel en Eigenhandige subscriptie 
bekragtigt gelijk zulx meede door de Transportanten is geschied. 
 
Folio 274 vo  Nood Gerigte gehouden den 10-den Maij 1758. Maandsch.: Gerridtzen 
en Swiers.  In Eigenaar personen gecompareert en erschenen zijn Sara Van Gronouw 
weduwe van wijlen Abraham Ten Cate in deezen geassist. Met de Secretaris Theodr. 
Pennink als haaren versogten en geadmitteerden Mombaar beneffens Andries en 
Hendrik Ten Cate in qualiteit als Mombaren over de beide onmundige soons van 
voorschr. Sara van Gronouw bij Abraham Ten Cate in Eghte verwekt bekennende en 
verklaerende sij Comp..ten van Abraham Clopper en desselfs huisvrouw Aleida Ten 
Cate ontfangen te hebben Eene Capitale Summa van veertien honderd Car. gls. Zegge f 
1400.- ad 20 Sts. ’t Stuk. Strekkende  
 
Folio 275  Strekkende tot volle betaelinge van haerer Comparanten verkogte 5/6 parten 
van het huijs en annexe wheere hoff etc. geleegen in de Lange Straete tussen de huijzen 
van de weduwe Reijger en de Erffgen. R. Stroink voorwaards aan de Stads Straete  met 
alle sijne oude en nieuwe regten en geregtigheeden Lusten en Lasten etc. Bekennende 
alzoo Sij Comp.ten de volle Cooppenningen van gemelte parceel ontfangen te hebben 
en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deeden derhalven daar van affstand en bij deezen 
Gerigtelijk transport, Cessie, en Overdragt van dien ten profite van gemelte aancoperen 
en hare Erven dezelve daar meede beëvende.  En 
 
Folio 275 vo  En haar transportanten en de haare daar van onterven zonder daar aan 
het geringste regt van Eijgendom meer te behouden met belofte deezen Coop transport 
teegens een ijder te staan wagten en Wharen en voor alle namaninge te Caveren als 
regtens is. Des  ’t oirkonde hebben wij Burgerm.ren voorn.t deeze met onse Stads-
Zegul en Eigenhandige subsciptie gecorroboreert. Gelijk zulx door de transportanten 
geschied is. 



Nood Gerigte Gehouden den 22 Maij 1758. Cor. Coss.: H. Pennink en J. Stroink. 
In Eigenaar persoon gecom.t en erschenen is De Heer en ontfanger 
 
Folio 276  ontfanger Joan Cost in qualiteit als Volm.r van den Ed. Joan van Loo tot 
Zwol woonagtigh Luid volmagt hier nae ten Prothocollo geregistreert bekennende en 
verklaerende hij Comparant van oud Br. Wilhelmus Lindhuijs ontfangen te hebben 
Eene Capitale Summa van Drie honderd en vijfftigh Car. gls. ad 20 Sts. ’t Stuck, zeggen 
f 350.- Strekkende tot volle betaelinge van sijn ’s Comparantz p.paals verkogte huijsjen 
op den zogenaamden Labbedijk off Walstraete tussen de huijsen van de Weduwe 
Engbert Konink ter Eenre en de weduwe van Albert Hevink ter anderen zijde verders 
in sijne bekende bepalinge met alle sijne lusten en lasten regten en geregtigheeden 
binnen deeze Stad Eindscheide kennelijk geleegen. Bekennende alzoo hij Compt. In sijn 
voorscgr. Qualiteit de volle Cooppenningen van gemelte parceel ontfangen te 
 
Folio 276 vo  te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deede derhalven daar van 
afstand en bij deezen gerigtelijk transport, Cessie en Overdragt van dien ten profite van 
gemelte aankoper en sijne Erven denzelven daarmeede beërvende en hem transportant 
qqa. en de Sijne daar van ontërven zonder daar aan het geringste regt van Eigendom 
meer te behouden met belofte deezen Coop en Transport teegens een ijeder te staan 
wagten en Wahren en voor alle namaninge te Caveren als nae regte behoord. In 
Waarheijds oirconde hebben wij B.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen 
brieff met onse Stads-zegul en Eijgenhandige subscriptie gecorrboreert gelijk zulx 
meede door den Transportant qqa. geteikent en gezegelt is. Ik 
 
Folio 277  Ick Theodurus Pennink weegens Hoger Overheidt verwalter Rigter des 
Landt gerichtz Einscheide: Doe cond en certificere mits deezen dat voor mij en mijne 
assessooren die waaren Herman Van Lochem en Hironimus Pennink in Eigenaar 
persoon gecompareert en erschenen is de Ed. Jan van Loo Burger en Coopman tot 
Zwol dewelke verklaarde te Constitueren en bevolmagtigen zulx doende bij deezen de 
Heer Dr. en ontf.r Joan Cost alhier ten einde om alle sijns Constituentz zaaken te 
verwalten en waar te neemen zoo binnen als  
 
Folio 277 vo  als buijten deeze Stadt penningen te ontfangen quitancien te passeren 
voor alle namaningen te Caveren zoo en als zulx nae regte vereischt wordt mits daar van 
doende S’Jaarlijx en alle Jaaren behoorlijke Rekeninge bewijs en reliqua, vorders alles te 
doen en te verrigten (:zo wel in als buijten regte:) het gene den Constituent zelfs 
praesent zijnde zoude kunnen moogen ofte moeten doen. (:alleenlijk uitgesondert om 
geen processen te entameren ten sij daar over alvorens permissive met den Constituent 
geraadpleegt en permissie bekomen te hebben:) alles met magt van substitutie 
 
Folio 278  Substitutie belofte van ratificatie en indemnisatie en vordere Clausulen daar 
toe staande. Des ten waaren oirconde deeze Eihenhandigh geteikent en gezegelt, actum 
Eindscheide den 18 Julius 1700 seeven en vijfftigh. (Onderstond) Theodr. Pennink; 
verwr. Righter. Pro vera Copia Theodr. Pennink Secretaris qqa. 



Wij Joan Steenbergh en Hendrik Swiers Burgermeesteren der Stad Eindscheide doen 
cond en certificeren met deezen, dat voor ons in Eigenaar personen erschenen zijn de 
E. Gesina Lazonder wed.e Antonij Reijger geassisteert met de Secretaris Theodr. 
Pennink welke bekende en verklaarde ter leen en in goeden gangbaren gelde 
opgenomen 
Folio 278 in de marge  Nood Gerigte Gehouden den 5 Meij 1764. Maandsch.: H. Swiers en H. 
Weddelink. Is gecomp.t den ontf. J.B. Lazonder bekennende tegenstaande Capitaale Sa. ad f 1000 gl. 
met den Interesse van dien tot dato deeses te hebben ontfangen dede derhalven deeze versettinge royeren en 
annulleren 
 
Folio 278 vo  opgenomen en ontfangen te hebben van haar Broeder Jan Berent 
Lazonder en desselfs huisvrouwe Hermina Lazonder een capitale summa van Een 
Duijsent Car. gls. zegge f 1000.- ad 20 Sts. t stuk welke sij comparante belooft Jaarlijx en 
alle Jaaren te zullen en willen verrenten met drie gulden en tien sts. van ijeder honderd 
waar van het Eerste Jaar Intersse sal komen te vervallen op den 12 meij 1759. en zoo 
vervolgens tot de in en aflosse toe welkers Denuntiatie ten wedersijden een half Jaar 
voor den verschijnsdag zal mogen en moeten geschieden: verklaerende sij Comparante 
verders dat de voornoemde 1000 guld. zijn aangelegt tot afbetaelinge van een Capitaal, 
aan D’ Erven Dr.Stokman grootmen den Interesse 
 
Folio 279  Interesse daarop verlopen een Somma van vijff honderd vijff en tagtig gl. en 
aan Herman Quinkelaar Eene summa van Driehonderd en ’t negentig Guldens en de 
overige vijff en twintig door haar Comparante ontfangen en daar van Eenige kleine 
schulden betaalt, voor welke Capitaal en die daarop te verlopene renten sij Comparante 
met assitentie als voorenbij deesen verbind en tot een vast hypotheecg en onderpand 
steld haare Eigen toebehorende huijs en Weerhe binnen deeze Stad naast en aan het 
Stadhuijs met de Eene Sijde naast het huijs van Herman Berenbrook kennelijk geleegen 
mitzgaeders een halve weide geleegen buijten de Eschpoorte naast het huijs van 
 
Folio 279 vo  Werner Ypkemeule, voor en aan de Stads Straete zijdwaards meede aan 
de Srads Straete etc. om in Cas van onverhopelijke mibetaelinge sij Renthefferen ofte 
waare holderen dezes brieffs sig daar aan ten allen tijden Cost en schadeloos zullen 
kunnen en moogen verhaelen zoo voor Capitaal als daarop te verlopene Interessen 
renuntierende sij Comparante geassist. als vooren van alle in dezen teegenstrijdende 
Exceptien en wel in specie van die van ongetelden gelde. Des ten waren oirconde 
hebben wij B.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen brieff met onse Stads-
zegul en Eigenhandige Subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede door haar Comparante 
neffens haar assistent getekent en gesegelt, actum Eindscheide den 7 Julij 1758. 
 
Folio 280  Nood Gerigte Gehouden den 8-sten Julij 1758. Cor. Maandsch.: J. Stroink 
en Jan Steenbergh.  In Eigenaar personen gecomp.t en erscheenen zijn Hendrik 
Zegelink en desselfs huisvrouw Hermina ten Vaarde idque tutore marito, en Pelgrom 
ten Vaarde en desselfs huisvrouw Agneta Paschen idque tutore marito bekennende en 
verklaerende sij Comparanten van Hermen Varwijk ontfangen te hebben eene  Capitale 



Summa van agt hondert en vijfftig Car. guldens zeggen f 850-- Strekkende tot volle 
betaelinge van haarer Comparanten verkogte huijs en annexe where binnen deeze Stad 
tussen de huijsen van de weduwe Claas van Langen en Berent Eelkink kennelijk 
geleegen met alle sijne oude en nieuwe regten en geretigheeden lusten en lasten van 
dien. Bekennende alzoo sij Comparanten de 
 
Folio 280 vo  de volle Cooppenn. van gemelte parceel ontfangen te hebben en alzoo 
voldaan en betaalt te zijn. Deeden derhalven daar van afstand en bij deezen Gerigtelijk 
transport Cessie en Overdragt van dien ten profite van gemelte Aankoperen en haare 
Erven dezelve daar meede beërvende en haar Comparanten en de haare daar van 
onterven zonder daar aan het geringste regt van Eijgendom meer te behouden met 
belofte deezen Coop en transp. teegens een ijeder te staan wagten en wharen en voor 
alle Namaninge te Caveren als regtens is. In waarheids oirconde hebben wij 
Burgerm.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen brieff van gerichtz weegen 
Eigenhandig geteikent en met het Stads zegul gelijk meede door de transportanten voor 
haar zelfs en voor haare respective huisvrouwen geteikent en gezegelt is. Nood 
 
Folio 281  Nood Gerigte gehouden ten huijse van Jan ten Cate en desselfs huijsvrouw 
den 12 october 1758. Cor. coss.:  J. Stroink en Hendrik Pennink loco Steenberg. 
In Eigenaar personen erschenen voor ons Burgermeesteren voorn.t de E. Jan ten Cate 
J.S. en desselfs huisvrouwe Janna Arnink de laaste in deezen geassist. met de Secretaris 
Theodr. Pennink zijnde gezeide Comparanten bij goeden kennisse en verstande dog de 
vrouwe siek te bedde leggende, dewelke verklaarden overwogen te hebben de sekerheid 
des doods en onsekere uire van dien waarom voorgenomen hebben niet van hier te 
scheijden bevoorens van haare tijdelijke goederen te hebben gedisponeert en tot welke 
dispositie de Comparanten verklaaren getreeden te zijn uit vrijen wille sonder bedwang 
of aanraedinge van iemand beveelende vooraff haare Zielen in de Genadige 
bescherminge van de Almagtigen 
 
Folio 281 vo  Almagtigen God en haare Lichamen aan de aarde met een Eerlijke 
begravinge komende verder ter dispositie. Zoo is het Eerstelijk dat hij Testator Jan ten 
Cate bij deezen maakt ende Legateert aan desselfs vaeder Jacob ten  Cate zoo hij voor 
denzelven mogte koomen te overlijden desselfs Silveren Signet met twee Silveren 
slooten en het wevetouw en sulx in plaatse van de legitime portie zoo gemelte 
zijn vaeder uit zijne goederen nae regte mogte Competeren. Edog in val denselven 
daar meede niet mogte weezen gecontenteert zoo stelt en institueert hij hem Jacob  
ten Cate in de regtelijke Legitime portie van alle zijne goederen en naelaetenschap 
die aan sijn E. alsoo daaruit volgens de wet sijn Competerende en niet verders. 
Vervolgens nomineert en institueert hij Testator in val voor Sijne lieve huisvrouwe 
voorn.t zonder kind of kinderen nae te laeten mogte koomen te over 
 
Folio 282  overlijden dezelve sijne huijsvrouwe tot sijn waare en universele Erffgenaam 
in alle sijne verdere goederen en naelatenschap niets daar van Exempt dan hetgeene 
hiervooren gelegateert en gestipuleert is. Ten tweeden soo is het dat sij Testatrix Janna 



Arnink geassist. als voren in cas voor haaren lieven Eheman zonder kind off kinderen 
nae te laeten mogte koomen te overlijden en haar Moeder Geesken 
Vlagt wed.e Arnink nogh in leeven mogte zijn aan dezelve Loco Legitime portie geeft 
ende legateert haar Silveren beugeltasse met een Leon de la Reine doosjen een Bijbel 
met silveren krappen, een gebedeboek met  silveren krappen, een gouden slootjen en 
een Stoffe Jak en in val dezelve daarmede onverhopelijk niet mogte willen weesen 
bevredigt zoo institueert sij Testatrix gemelte haare Moeder in de Legitime portie van 
haare geheele nalatenschap. Stellende en nominerende sij 
 
Folio 282 vo  sij Testatrix geassist. als vooren bij vooraffsterven zonder kind of 
kinderen nae te laaten in haaren verderen boedel en nalatenschap tot haare waare eenige 
en universele Erffgenaam haren Lieven Eheman Jan ten Cate voornoemd. 
Alle het geene voorschreeven staat verklaeren hij Testator en sij Testatrix met 
asssistentie als vooren te weesen haar Testament en uiterste wille, begerende dat deselve 
kragt sal hebben en Effect genieten hetsij als Testament Codicille gifte onder de 
Levendigen off ter Saake des doods. Zoo en als nae regte best kan bestaan. In kennisse 
der waarheijdt hebben wij deeze Eigenhandigh geteikent en gezegelt gelijk zulx meede 
door de Burgermeesteren en assistent van haar Testatrice gedaan is. Actum 
 
Folio 283  Actum ut supra en heeft de Testatrice het Cachet van haaren assistent 
hiertoe gebruikt.    Jan ten Cate,    Janna Arninck,    Theod. Pennink assistent, 
Jorrijen Stroink,    H. Pennink. 
 
Folio 283 vo  Nood Gerigte gehouden den 31 october 1758. Maandsch.:  J. Stroink en 
J. Steenberg.  In Eigenaar personen gecompareet en erschenen zijn Herman Bekker 
G.S. en Aalken Hoevink Eheluiden idque tutore marito bekennende en verklaerende sij 
Comparanten opgenomen en in goeden gangbaren gelde ter Leen ontfangen te hebben 
van haare Suster Hermina Hoevink eene Capitale Summa van veertien honderd Car. gls. 
ad 20 Sts. 't stuk zegge f 1400-- Welke penningen sij Comparanten belooven en 
aannemen Jaarlijx en alle Jaaren te zullen en willen verrenten met drie gelijke guldens 
van ieder honderd. Waarvan het eerste Jaar rente zal komen te vervallen op heeden over 
een Jaar en zoo vervolglijk van Jaar tot Jaar tot de werkelijke in en aflosse toe 
 
Folio 284  toe die ten wedersijden nae voorgaande Denuntiatie van een Jaar zal moogen 
en moeten geschieden.Voor welke Capitaale Summa en daarop te verlopene renten sij 
Comparanten bij deezen realiseren verbinden en tot een vast hijpotheecq en onderpand 
stellen generaliter alle haare personen en goederen en Specialiter de ondergenoemde 
parceelen als 1. het huis door haar wordende bewoond tussen de huijsen van Berent 
Eelkink en Hendrik Spolmink kennelijk binnen deeze Stadt agter 't kerkhoff geleegen 
met de smit en de overige Where en grond daaragter 2. Een Lossen gaarden geleegen 
agter de sogenaamde Korte Maatjes tussen de gaardens van Jan Wijffkers en de 
Erffgenamen Jan Hoevink 3. Een brink digt bij Gerrits Meule kennelijk allen binnen dit 
Stads Wigbolt ten einde de Renthefferse off waare holderen deezes brieffs zigh daar aan 
ten allen tijden in 



 
Folio 284 vo  in cas van onverhopelijke misbetaelinge cCost en Schadeloos zullen 
kunnen en moogen verhaelen zoo voor Capitaal als daarop te verlopene renten 
renuntierende ten dien eijnde sij Comparanten van alle in deezen eenigzints 
tegenstrijdige Exceptien en wel voornamentlijk van de Exceptie van ongetelden gelden 
en alle anderen deezen eenighzints Contrarierende. Des ten waaren oirkonde hebben wij 
Burgermeesteren voornoemt die daarvan uitgegevenen originelen brieff van gerigts 
weegen met onse Stads Zegel en Eigenhandige subscriptie bekragtigt gelijk zulx meede 
door de Comparanten geteikent en gezegelt is. Nood 
 
Folio 285  Nood Gerichte gehouden den 24 november 1754 ten huijse van B.r Jan 
Steenbergh. Cor. coss.:  J. Stroink en Henrik Gerritzen.  In Eijgenaar persoonen 
erschenen voor ons Burgermeesteren voornoemt de E. Anna Egberink weduwe wijlen 
Jan ter Welle in desen geassisteert met B.r Jan Steenbergh, als haaren versogten en van 
den Gerichte geadmitteerden Mombaar. Zijnde zij Comparante bij goeden kennisse en 
verstande soo en als klaar gebleken is, dewelke verklaarde overwogen te hebben de 
sekerheijd des doods en onsekere uire van dien, en daarom voorgenomen hebbende niet 
van hier te scheijden eer en bevorens van hare tijdelijke goederen gedisponeert te 
hebben, en tot welke dispositie sij Comparante geassisteert als vooren verklaarde 
getreden te zijn uijt suiveren vrijen wille sonder bedwangh, opmakinge, off misleijdinge, 
van imant, bevelende vooraff haare Ziele zoo haast die uijt haar Lichaam zal komen te 
scheijden in de genadige bescherminge van Godt Almagtigh, en haar Lichaam an de 
aarde tot een eerlijke begravinge komende verder ter dispositie zoo is het: Eerstelijk 
 
Folio 285vo  Eerstelijk Legateert en maakt sij Testatrice geassisteert als vooren an haare 
wijlen Dogters kinderen tot Haarlem met namen Anna, en Margareta ten Vaarde, een 
Capitale Summa van vijftigh Car. guldens ad 20 Sts. het stuk, edogh soo deselve 
daarmede niet mogten tevreden weesen, soo stelt en institueert sij Testatrice deselve twe 
voornoemde kinderen, in de rechtelijke Legitime portie van haare nalatenschap die haar 
volgens de wet zijn Competerende en verders niet. Ten tweden stelt en nomineert zij 
Testatrice geassisteert als vooren tot haare ware en universele Erfgenaame in alle haare 
verdere nae te latene goederen om dieselve nae haren dode Erffelijk te behouden (: als 
alleen uijt te keeren booven genoemde vijftigh Car. gls. off anders geschreven staat, de 
Legitime Portie :) haaren Soon Jan te Morsch, om als dan daarmede te keeren en 
wenden nae zijn welgevallen. Alle het welke voorschreven staat verklaart zij Testatrice 
geassisteert als vooren te weesen haar Testament en uijterste wille willende en 
begerende Dat, 
 
Folio 286  Dat hetselve kragt sal hebben hetzij als Testament, codicil, gifte onder de 
Levendigen off ter saake des doods soo en als nae rechte best zal kunen volstaan. 
Des ten waaren oirconde hebben wij Burgermeesteren voornoemt dese neffens de 
Testatrice eijgenhandigh getekent en gesegelt, gelijk sulx mede door des Testatricen 
assistent getekent en gesegelt is. Actum ut supra. 
Jorrijen Stroink Br.,     HenderikGerridtsen Br.,   Anna Egberink,   Jan Steenberg qqa. 



 
Folio 286 vo  Nood Gerigte gehouden den 6-den Dec. 1758. Cor. coss.:  H. Pennink en 
H. Swiers. In Eigenaar persoon gecompareert en erschenen Evert Kortkamp voor hem 
selfs en in qualiteit als Vader en wettige Voogd van sijn onmundige kinderen bij sijn 
wijlen Vrouw Janna Walhoff in Egte geteelt  en waarvoor hij de rato caveert 
bekennende en verklaerende hij Comp.t van Daniel Paschen H.Z. en dessen huisvrouw 
ontfangen te hebben eene Capitale Summa van driehondert en vijfftig Car. gls. zeggen f 
350-- ad 20 Sts. 't stuk strekkende tot volle betaelinge van  sijn's Comparantz verkogte 
huijs en annexe Where binnen deze Stadt in de sogenaamde Haver straete tussen de 
huijsen van de Ed. Andreas ten Caten en Jan Robers B.Z. voorwaarts aan de 
Stadsstraete in zijn bekende bepaelinge geleegen zoo en als  hetzelve door den aankoper 
voorn.t in huire word gebruikt met alle desselfs lusten en lasten regten en 
geregtigheeden van dien. Beken 
 
Folio 287  Bekennende alzoo hij Comparant de volle cooppenningen van gemelte 
parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deede derhalven daar 
van afstand en bij deezen geregtelijk transport, Cessie en Overdragt van dien ten profijte 
van gemelte aankoperen en haare Erven dezelve daar meede beërvende en hem 
transportant en de Zijne daar van onterven zonder daar aan 't geringste regt van 
Eijgendom meer te behouden met belofte deezen Coop en transport teegens een ieder 
te staan wagten en whaeren als reghtens is. Des ten waaren oirconde hebben wij 
Burgermeesteren voornoemdt die daar van uijgegevenen originelen brieff van gerigtz 
weegen Eigenhandig geteikent en met onse Stads Zegel bekragtigt gelijk zulx 
meede door den transportant geteikent en gezegelt is. 
 
Folio 287 vo  Nood Gerigte gehouden eodem dato. Cor. coss.:  H. Pennink en  
H. Swiers. In Eigenaar personen gecomp.t en erschenen zijn Daniel Paschen H.z., en 
desselfs huisvrouw Hermina Hulscher idque tutore marito bekennende en verklaerende 
sij Comp.ten van de Diaconijen armen deezer Stad opgenomen en in goeden gangbaren 
gelde ter leen ontfangen te hebben eene capitale summa van twee honderd en vijfftig 
Car. gls. ad 20 Sts. ijeder f 250-- welke penn. sij Comparanten belooven en annemen 
Jaarlijx en alle Jaaren te zullen en willen verrenten met drie diergelijke gls. van ijeder 
hondert waar van het erste Jaar rente zal komen te vervallen als heeden over een Jaar en 
zoo vervolgens van Jaar tot Jaar tot de werkelijke in en aflosse toe die ten wedersijden 
nae voorgaande halffjarige Denuntiatie zal moogen en moeten geschieden. Voor welke 
capitaal en 't daarop te verlopene renten 
 
Folio 288  Verrenten sij Comparanten bij deezen realiseren verbinden en tot een vast 
hijpotheecq en onderpand stellen haar Eijgen toebehorende huijs en annexe Where 
binnen deeze Stad in de Haverstraete tussen de huijzen van Andr. ten Cate en Jan 
Robers B.Z. kennelijk met sijn lusten en lasten geleegen ten einde de E. renthefferen of 
waare holderen dezes brieffs, of opsienderen van den Diaconien armen zigh daar aan 
ten allen tijden in cas van onverhopelijke misbetaelinge, zoowel voor capitaal als 



interesse Cost en schadeloos zullen kunnen en moogen verhaelen, renuntierende ten 
dien fine de rentgeveren van alle in dezen eenigzints tegenstrijdige Exceptien en wel in 
specie van die van ongetelden gelde. In oirconde der Waarheijdt hebben wij 
Burgerm.ren Voorn.t 
Folio 288 in de marge  Nood Gerigt gehouden den 2 Nov. 1786. Maandsch.: Hend.k Swiers en 
Hend.k Weddelink.  Comp.den de Diakonen Jurriaan Lasonder en Willem Diederich verklarende 
tegenstaande Capitaal met alle de renten van dien tot heeden encluis van Daniel Paschen en huisvrouw 
te hebben terug ontvangen deeden derhalven deeze verzettinge roijeren annulleren en vernietigen. Ter 
ordonn. H. Pennink T.Z. Secretaris.  
 
Folio 288 vo  Voorn.t die daar van uitgegevenen originelen brieff van gerigtz weegen 
Eigenhandigh geteikent en met onse Stads Zegel bekragtigt, gelijk zulx meede door de 
rentgeveren geteikent en gezegelt is. 
Nood Gerigte gehouden 10 Januarij 1759. Cor. coss.:  Steenbergh en Swiers.   In 
Eigenaar persoon gecomp.t en erschenen is Albert Wagelaar in qualiteit als volm. van 
Jan Willem Rengelberg en desselfs huisvrouwe Joanna Maria Greven luid volmagt  
gepasseert voor een Notaris van den Edelen Hove van Holland alhier vertoont geleezen 
van waarden erkendt en in den proth. van overdragten van den Landger. geregistreert 
bekennende en verklaerende hij 
 
Folio 289  hij Comp.t in sijn voorschr. qualiteit van de E. Joan Greven en dessen 
huisvrouwe Maria Hanterman ontfangen te hebben een Capitale summa van 't negentig 
Car. gls. zegge f 90--. Strekkende tot volle betaelinge van sijn Comparantz p.palen 
verkogten lossen gaarden op de Heurne tussen de gaardens van de wed.e Lamb. Naber 
en de Erven Jan Wijffkers kennelijk met alle sijne lusten en lasten regten en 
geregtigheeden binnen dit Stads wigbolt geleegen bekennende alzoo hij Comp.t qqa. De 
volle Cooppenningen van gemelte parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en 
betaalt te zijn. Deede derhalven daar van affstand en bij deezen gerigtelijk transport 
Cessie en overdragt van dien ten profite van gemelte Aancoperen en haare Erven 
dezelve daar meede beërvende en hem Transportant in bovengem. qualiteit en de Zijne 
daar van onterven zonder daar aan 't geringste regt van Eigendom meer te behouden 
met belofte van deezen Coop en transport teegens een ijeder te staan wagten en wharen 
en voor alle namaninge te Caveren als regttens is. In 
 
Folio 289 vo  In Waarheids oirconde hebben wij B.ren voorn.t die daar van 
uitgegevenen originelen brieff van gerigtz weegen Eigenhandig geteikent en gezegelt 
gelijk zulx meede door den transportant qqa. geschiedt is. 
Nood Gerigte gehouden den 12 Jan. 1759.   Maandsch.:  J. Stroink en J. Steenberg. 
In Eigenaar personen gecomp.t en erschenen zijn Jan Ribbels en dessen huisvrouw 
Hendrina ten Pol idque tutore marito bekennende en verklaerende sij Comp.ten opregt 
en deugdig schuldig te weezen aan de Diaconien Armen deezer Stad weegens 
opgenomene en ter Leen ontfangene penningen een Capitale Summa van vier honderd 
Car. gls. ad 20 Sts. ’t stuk f 400-- welke penn. sij Comp.ten belooven en aannemen 
Jaarlijx en alle Jaaren te zullen en willen verrenten met drie gelijke guldens van ijeder 



honderd waar van het eerste Jaar rente zal koomen te verschijnen op den 1 Decemb. 
deezes Jaars 1759 en zoo vervolgens van Jaar tot Jaar tot de in en aflosse toe die ten 
wedersijdennae voogaande halfjarige Denuntiatie zal moogen en moeten geschieden. 
Voor 
Folio 289 vo in de marge  Volgens verklaring der Diakenen P. ter Kuile, Herm.s Verbeek, 
Engbert Lazonder en Egbert Lazonder, in dato 3 Novemb. 1797 mogen dezelve lijden dat den 
gaarden in deze verzetting gemeld, moge worden verkogt, en uit deze acte geroijeerd. Zijnde hunne 
verklaring op de originele Verzetting geschreven. 
in fidem:   G. Pennink Secr. 
 
Folio 290  Voor welke Capitaal en daar op te verlopene renten sij Comp.ten bij deezen 
realiseren verbinden en tot een vast hijpotheecq en onderpand stellen haar Eijgen 
toebehorende huijs en Where zoo en als het zelve binnen deeze Stad tussen de huijzen 
van Bernardus Duivelshoff en Jan Venterink geleegen is, als meede eenen gaarden 
geleegen digt bij het sogenaamde Poort Jans hekke naast den gaarden van Hendr. ter 
Heegde etc. ten einde de Renthefferen zig daar aan ten allen tijden cost en schadeloos in 
cas van onverhopelijke misbetaelinge zullen kunnen en moogen verhaalen zoo voor 
Capitaal als daarop te verlopene renten, alles onder renuntiatie van alle soo generale als 
Speciale Exceptien, deezen eenigzints Contrarierende en wel in specie de Exceptie van 
ongetelden gelde, met verdere belofte des nodig ten allen tijden betere vestenisse te 
willen doen. Des ten waaren oriconde hebben wij Burgerm.ren voorn.t deeze met onse 
Stads zegel en Eijgenhandige subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede door de 
rentgeveren geteikent en gezegelt is. 
 
Folio 290 vo  Nood Gerichte gehouden den 17 febr. 1759. Maantschepen.:  Gerritzen 
en Swiers.  In Eijgenaar Persoonen gecompareert en erschenen Gerrit Keijlvers en 
Janna ten Pol Eheluijden idque tutore marito dewelke verklaaren de provisorije deser 
Stad oprecht en deugdigh schuldigh te weesen een Capitale Summa van honderd en 
dartigh Car. guldens segge f 130-- verschenen Intresse van een gerealiseert Capitaal 
groot f 360-- gevestigt in Comparanten eijgen toebehorende huijs en where staande in 
de Hoff Straete, zijnde de intresse tot Michiel 1758 hierinne berekent, welke penningen 
sij comparanten belooven Jaarlijx en alle Jaaren te zullen en willen verinteressen met  
drie guldens van ijder honderd en zoo vervolgens tot de effectuele aflosse toe, die ten 
wederzijden een halff Jaar voor den verschijnsdagh zal mogen en moeten geschieden en 
het eerste Jaar intresse komen te verschijnen op Michili deses Jaars 1759.  Voor welke 
Capitaal ad f 130 gls. zij Comparanten bij deesen realiseren en tot een vast hijpotheek en 
onderpand stellen haar eijgen toebehorende maath, off weijde in de korte Steege 
kennelijk gelegen om in Cas van onverhopelijke misbetalinge Sij renthefferen off waren 
holderen deses briefs sigh daar an kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen 
zoo 
Folio 290 vo in de marge  Nood Gerigte gehouden den 3 meij 1780. Maandsch.:  H. Stroink 
loco H. Swiers en H. Weddelink.  Op de in tegenstaande verzettinge gemelte Capitalen van f 130 en 
360 zamen f 490 is op heeden door G. Keijlevers Zoon en meede Erfgenaam van sijn wijlen ouders 
Gerrit Keijlevers en Janna ten Pol als tegenswoordige eigenaar en bezitter van het Erfhuis betaalt Een 



Somma van f 250 gls. Blijvende dus Suiver schuldig Eene Somma van twee Honderd en veertig gls. 
Waar van het Eerste Jaar rente ad Seeven gls. 4 Sts. verschijnt op Mich. Deezes Jaars 1780 en welke 
in sijn huis in de Hofstraat blijven gevestigt, wordende dus seker in gemelte weide of hooijmaath van het 
verband ontslagen. In fidem: H. Pennink T.F. secretaris.   
  
Folio 291  zoo voor Capitaal als daar op te Verlopene Renten, alles onder renuntiatie 
van alle generale, als speciale Exceptien en wel in Specie de Exceptie van ongetelden 
Gelde. Des ten waaren oriconde hebben wij B.ren voornoemt die daar van 
uijtgegevenen originelen brieff eijgenhandigh getekent en met het Stads zegul bekragtigt 
gelijk zulx mede door de Comparant getekent en gesegelt is. 
Nood Gerigte gehouden den 12 April 1759. Maansch:  Jurriaan Stroink en Jan 
Steenbergh.  In Eigenaar persoon gecomp.t en erschenen is Wijnandus Meijer in 
qualiteit als Volm. van sijn Stieffvader Hendrik van Coesveld, als meede voor hem selfs 
en Caverende meede voor de overige Erffgenamen van wijlen sijn Moeder, bekennende 
en verklaerende hij Comparant van de E. Lammert Maselant en desselfs huisvrouw 
Hardewina Hoevink vollenkomen voldaan en betaalt te zijn van sodaene Somma van 
penningen als waar voor aan deselve heefft verkogt sijnen eijgen toebehorende lossen 
gaarden geleegen 
  
Folio 291 vo  Geleegen tussen de huijsen van Aancoperen voorn.t en dat de wed.e 
Gerrit Bekker, met den eenen Eijnde aan de Stads Straete, en met den anderen 
Eijnde aan den Stads haagen, kennelijk binnen dit Stads wigbolt met alle sijne oude en 
nieuwe regten en geregtigheeden Lusten en Lasten etc. Doende derhalven van dit 
voorn. parceel niet alleen affstandt, maar ook door deezen gerigtelijk Transport Cessie 
en Overdragt van dien ten profite van gem. aancoperen en haare Erven dezelve daar 
meede beerven en hem transportant en de zijne daar van onterven zonder daar aan 't 
geringste regt van Eigen-dom meer te behouden, met belofte deezen Coop en 
transport teegens een ijeder te staan wagten en wharen en voor alle namaninge te 
Caveren als regtens is. In waarheijdt oirconde hebben wij B.ren voorn.t die daar van 
uitgegevenen originelen brieff van gerigtz weegen met onse Stads zegel en Eigenhandige 
subscriptie bekragtigt gelijk zulx meede door de transportant geschiedt is. 
  
Folio 292  Nood Gerigte gehouden den 17 Februarij 1759. In leno Senatu. 
In Eigenaar personen Gecompareert en erschenen zijn Hermannus ter Bekke 
en Catharina Bekker Eheluiden idque tutore marito bekennende en verklaerende sij 
Comparanten aan deeze Stad Eindscheide opregt en deugdig schuldig te wezen Eene 
capitale Summa van veertig Car. gls. herkomende weegens verscheenen en 
verschuldigde Heeren Lasten aan deezen Stads Ontfanger en kosten van de gedaane 
Weeten tot distractie etc. welke penningen Sij Comparanten belooven en aannemen 
Jaarlijx en alle Jaaren te zullen en willen verrenten Zijnde 1 guld. vier Sts. van 
voornoemde Capitale summa waar van het eerste Jaar rente zal koomen te verschijnen 
op primo Maij 1700 twee en 't sestigh  en zoo vervolgens van Jaar tot de Effectuele in  
en aflosse toe die ten wedersijden nae voorgaande Denuntiatie van een halff Jaar voor 
den verschijnsdag zal moogen en moeten geschieden, voor welke Capitaal en daarop te 



verlopene renten sij Comparanten bij deezen realiseren verbinden en tot een vast 
hijpotheecq en onderpand stellen haar 
Folio 292 in de marge  Tegenstaande Capitaal ad 40 gls. met seeven Jaaren versch. rente. ad 8 
gls. 8 Sts. Zijn door de Stads ontvanger J.B. Lazonder uit handen van Arn. Willebrand ter mijne 
praesentie ontvangen. Actum Endscheide dem 5 Meij 1769.  
In fedem  H.s Pennink T.F. secretaris.   
            
Folio 292 vo  haar Eijgen toebehorende huijs en annexe Where binnen deeze Stad op 
den zogenaamden Labbedijk off Walstrate kennelijk tussen het huijs van Berend Lage 
en den gang bij de Mullers huijs nae de Stads gragte geleegen, ten einde deze Stad 
Eindscheide off Regirende Magistraat zig daar aan ten alle tijden Cost en Schadeloos zal 
kunnen en moogen verhaalen zoo voor Capitaal als daarop te verlopene renten, 
renuntierende ten dien Eijnde Sij Comparanten bij deezen wel Expresselijk van de 
Exceptie van ongetelden gelde en alle andere Exceptien en beneficien reghtens deezen 
Contrarierende. Des ten waaren oirconde hebben wij Burgermeesteren voornoemt die 
daar van uitgegevenen originelen brieff met onse Stads Segel en subscriptie van onsen 
Secretaris doen bekragtigen, gelijk zulx meede op versoeck van beijde de Comparanten 
als schrijvens onervaren en geen segel gebruikende door Burgermeester Jurrjaan Stroink 
geteikent en gezegelt is. 
  
Folio 293  Nood Gerichte Gehouden den 29 Aprillis 1759. Cor. coss.:  J. Steenbergh en 
H. Swiers.  In Eigenaar persoon gecomp.t en erschen. is Eva Helmigh Helmigh 
Weduwe van wijlen Barend Greven in deezen geadsisteert met de E. Wijnand Meijer als 
haaren versogten en geadmitteerden Mombaar, in qualitiet als bij Testamentaire 
dispositie aangestelde Curatorse over den boedel en naelatenschap van wijlen Bernardus 
Helmigh bekennende en verklaerende Sij Comparante van de Ed. Hermen Heupers en 
desselfs huisvrouw Hinneken Hoffcoesveld ontfangen te hebben eene Capitale Summa 
van twee honderd een en veertigh gls. 10 Sts. ad 20 Sts. 't stuk zegge f 240 -10-  
Strekkende tot volle betaelinge van haarer Comparanten in voorschr. qualiteit verkogte 
stuk bouwlandt binnen dit Stads wigbolt op de Heurne kennelijk met alle sijne oude en 
nieuwe reghten en geregtigheeden Lusten en Lasten etc. geleegen. Bekennende alsoo sij 
Comparante geassist. als vooren de volle Cooppenn. van gem. parceel ontfangen te 
hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deede derhalven daar van affstand en bij 
deezen Gerichtelijk transport, Cessie en overdragt van dien ten profijte van gemelte 
aancoperen 
  
Folio 293 vo  Aancoperen en haare Erven dezelve daar meede beërvende en haar 
transportante in voorverhaalde qualiteit en de haare daar van onterven, Zonder daar aan 
't geringste regt van Eijgendom meer te behouden met beloffte deezen Coop en 
transport teegens eenijeder te staan waghten en waheren en voor alle naemaninge te 
Caveren als reghtens is. Des ten waaren oirconde hebben wij Burgermeesteren 
voornoemt deeze met onse Stads Zegel en Eijgenhandige subscriptie bekragtigt gelijk 
zulx meede door de vrouw Comparante en haar assistent geteikent en gezegelt is. 
Nood Geregte gehouden den 2 meij 1759. Cor. coss.:  J. Stroinck en Hendr. Swiers. 



In Eigenaar persoon gecomp.t en erschenen is Laurens Pelgroms Lazonder voor hem 
selfs en meede Caverende voor sijn meerderjarige getrouwde en 
  
Folio 294  en ongetrouwde kinderen bekennende en verklaerende hij Comparant van 
de E. Jan van Lochem en desselfs huisvrouw Catharina van Lochem ontfangen te 
hebben Eene Capitale Summa van drie honderd Car. gls. ad 20 Sts. 't stuck zegge f 300-- 
Strekkende tot volle betaelinge van sijns comparantz vercogte agterhuisjen schuire ofte 
schoppe geleegen met den eenen Eijnde off groote deure aan de Stads Straete met den 
anderen Eijnde en aanliggende grondt aan de Stads gragte kennelijk binnen deeze Stad 
Eindscheide aan het huis van aancoper breeder bij de Coopbrieff in dato den 9 novemb. 
1758 daar van opgerigt te ersien. Bekennende alzoo hij Comparant de volle Coop-
penningen van gemelte parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. 
Deede derhalven daar van affstandt en bij deezen Gerichtelijk Transport Cessie en 
Overdragt van dien ten profite van gemelte aancoperen en haare Erven dezelve daar 
meede beerevende en hem transportant en de Zijne daar van onterven zonder daar aan 
’t geringste regt van Eijgendom met beloffte deezen Coop en transport teegens een 
ijeder te staan waghten en wharen en voor alle namaninge te Caveren als regtens is. In 
waarheids oirconde hebben wij Burgermeesteren voorn.t deeze met onse Stads Zegel en 
Eigenhandige subscriptie 
  
Folio 294 vo  Subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede door den transportant geteikent 
en gezegelt is. 
Nood gerigte Gehouden eodem dato. Cor. coss.:  J. Steenbergh en H. Swiers.  
In Eigenaar persoonen gecompareert en erschenen zijn Jan Heupers en desselfs 
huisvrouw Stijntjen Bekker idque tutore marito Bekennende en verklaerende Sij 
Comparanten van de E. Albert Waegelaar en desselfs huisvrouw Joanna Catharina 
Davina opgenomen en in goeden gangbaren gelde ter leen ontfangen te hebben en 
alzoo aan dieselve schuldigh te weesen Eene Capitale Summa van agt honderdt 
en veertig gls. ad 20 Sts. 't stuk zegge f 840--  welke penningen Sij Comparanten 
belooven en annemen Jaarlijx en alle Jaaren te zullen en willen verrenten met drie 
diergeljke guld.  van ijeder honderd waarvan 't eerste Jaar rente zal koomen te vervallen 
op den 2 meij 1760 en zoo vervolgens van Jaar tot Jaar tot de effectuele 
in en aflosse toe die ten wedersijden nae voorgaande halfjarige Denuntiatie zal moogen 
en moeten geschieden 
Folio 294 vo in de marge  Nood Gerigte gehouden den 2 maij 1760. Cor. coss.:  in pleno senatu. 
Is in Eigenaar persoon erschenen proc.r J. Stroink volm.r van Albert Wagelaer als daar toe in dezen 
versogt verklaerende dat Sijn principaal tegenstaande Capitale Summa van penn. met den interesse van 
dien ten vollen te hebben ontfangen deede daar van quiteren voor goede betalinge bedanken en deeze 
versettinge roijeren, annulleren en Casseren zoo als geschied bij deezen. 
 
Folio 295  geschieden, voor welke Capitaal, en daarop te verlopene renten sij 
Comparanten bij deezen realiseren verbinden en tot een vast hijpotheecq, en onderpand 
stellen haar Eijgen toebehorende huijs en annexe grondt buijten de Eschpoorte naast 
het huis van G. Bekker J.z. en den wegh nae Scholtencamp 



voorwaartz aan de Stads Straete en met den anderen Eijnde aan de hoff off haagen 
gaarden van Gerrit Velthuijs geleegen, mitsgaders twee losse gaardens den eenen bij het 
sogenaamde Poort Jans hekke met den Eijnde aan den weg met de eene 
Zijde aan den gaarden van Jurriaan Paschen, en met de andere Zijde aan den Brinke van 
Hindr. Robers en den anderen gaarden aan den wegh nae het Ledderken naast de 
gaardens van Salomon ten Cate en de Custos Lazonder alle voornoemde parceelen 
kennelijk binnen dit Stadswigbolt geleegen, ten einde de Renthefferen off waare 
holderen deezes brieffs zigh daar aan ten allen tijden in cas van onverhopelijke 
misbetaelinge voor voor Capitaal als interesse Cost en Schadeloos zullen kunnen en 
moogen verhaalen zoo voor capitaal als interesse cost- en schaedeloos zullen  
kunnen en moogen verhaalen alles onder 
 
Folio 295 vo  Onder renuntiatie van alle soo generale als Speciale Exceptien, en wel in 
Specie die van ongetelden gelde. Des ten waaren oirconde hebben wij Burgermeesteren 
voornoemdt die daar van uitgegevenen originelen brieff van gerichtz weegen 
Eijgenhandig geteekent en met onse Stads Zegel bekragtigt, gelijk zulx meede uijt naame 
en Expres Versoek van beijde de rentgeveren als schrijvens onervaren en geen Signet 
gebruijkende door de Secretaris Theodr. Pennink geteikent en gezegelt is. 
Nood Gerigte gehouden den 3 meij 1759. Cor. maandsch.:  Gerridtzen en Swiers. 
In Eigenaar persoonen gecomp.t en erschenen zijn Laurens Greve en desselfs 
huisvrouw Joanna Maria Hoevink idque tutore Marito bekennende en verklaerende sij 
Comparanten van de  Ed. Gerrit Helmigh ontfangen te 
 
Folio 296  te hebben Eene Capitale Summa van driehonderd Vijff en seventig Car. gls. 
ad 20 Sts. 't stuk zegge f 375-- Strekkende tot volle betaelinge van harer Comparanten 
verkogte huijsjen off woninge, zijnde de agterste naast Comparanten andere woninge 
thans in huere gebruikt wordende door Derk Lörink binnen deeze Stadt Eindscheide 
kennelijk aan de steege nae de Lange Straete lopende geleegen met de eene sijde aan het 
huis van Joanna Costers, zijnde voorst parceel vrij en allodiaal, Heeren lasten Exempt. 
Bekennende alsoo sij Comparanten de volle Cooppenningen van gemelte parceel 
ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deeden derhalven daar van 
affstandt en bij deezen Gerigtelijk transport Cessie en Overdragt van dien ten profite 
van gemelte aancoperen en haare Erven dezelve daar meede beërvende en haar 
Transportanten en de haare daar aan 't geringste regt van Eijgendom meer te behouden. 
met beloffte deezen Coop en transport teegens eenijeder te staan waghten en whaeren 
en 
 
Folio 296 vo  En voor alle naemaninge te Caveren als regtens is. In waarheids oirconde 
hebben wij Burgermeesteren voornoemdt die daar van uitgegevenen originelen brieff 
met onse Stads segel en Eijgenhandige subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede door de 
transportanten geteikent en gezegelt is. 
Noodgerighte gehouden den 10 meij 1759. Cor. coss.:  Hoedemakers en Gerritzen. 
In Eigenaar persoonen gecompareert en erschenen zijn Hendrick Robers en Aaltjen 
Wijffkers Eheluiden Marito tutore bekennende en verklaerende sij Comparanten van 



haaren Broeder en Zwager Gerrit Robers en desselfs huisvrouw ontfangen te hebben 
Eene capitale summa van honderd vijff en twintigh gls. ad 20 Sts. 't stuk 
 
Folio 297  't stuk zeggen f 125-- Strekkende tot volle betaelinge van haarer 
Comparanten verkogten brink bij het soogenaamde Poort Jans hekke kennelijk binnen 
dit Stads wigbolt met alle sijne oude en nieuwe reghten en gerigtigheeden Lusten en 
Lasten in zin bekende bepaelinge geleegen. Bekennende alzoo sij Comparanten de volle 
Cooppenningen van gemelte parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te 
zijn. Deeden derhalven daar van affstand en bij deezen gerigtelijk transport Cessie en 
overdragt van dien ten profite van gemelte aancoperen en haare Erven dezelve daar 
meede beërvende en haar transportanten en de haare daar van onterven zonder daar aan 
't geringste reght van Eijgendom meer te behouden 
 
Folio 297 vo  behouden met beloffte deezen Coop en transport teegens een ijeder te 
staan wagten en wharen en voor alle namaninge te Caveren als reghtens is. In waarheids 
oirconde hebben wij Burgermeesteren voornoemdt die daar van uitgegevenen originelen 
brieff met onse Stads Zegel en Eigenhandige subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede 
door de transportanten geteikent en gezegelt is. 
Nood Gerigte gehouden den 9-den julij 1759. Cor. coss.:  Hendr. Gerridtzen en 
Hendrick Hoedemaker.  In Eigenaar personen gecompareert en erschenen zijn Herman 
van Gog en desselfs huisvrouw Cornelia Voren idque tutore marito bekennende en 
Verklaerende 
 
Folio 298  verklaerende sij Comparanten van de E. IJzak Naber en desselfs huisvrouw 
Stijntjen van Lochem ontfangen te hebben eene Capitale Summa van drie honderd guld. 
Zegge f 300-- Strekkende tot volle betaelinge van haarer Comparanten Verkogte 
huisplaatze met den hoff daar agter tussen de huijzen van de commis Pieter Roessing en 
Jan Welbergh kennelijk binnen deeze Stad Eindscheide in de Lange Straate met  alle 
sijne oude en nieuwe regten en geregtigheeden Lusten en Lasten van dien in haare 
bekende bepalinge geleegen. Bekennende alzoo sij Comparanten de volle 
Cooppenningen van gemelte parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te 
zijn. Deeden derhalven daar van affstand  en bij deezen gerigtelijk Transport, Cessie en 
overdragt van dien ten profite van gemelte aancoperen en haare Erven dezelve daar 
meede beërvende en haar Transportanten en de haare daarvan ontërven zonder daar 
aan 't geringste regt van Eigendom meer te behouden met beloffte deezen Coop 
 
Folio 298 vo  Coop en transport teegens een ijeder te staan wagten en wharen en voor 
alle namaninge te caveren als reghtens is. In waarheids oirconde hebben wij 
Burgermeesteren voornoemdt die daar van uitgegevenen originelen brieff van 
gerigtzweegen Eigenhandig geteikent en met onse Stads Zegel bekragtigt, gelijk zulx 
meede door de transportanten geteikent en gezegelt is. 
Nood Gerigte gehouden eodem dato. Cor. coss.:  H. Gerritzen en H. Hoedemaeker. 
In Eigenaar personen gecompareert en erschenen zijn IJzak Naber en desselfs 
huisvrouw Stijntjen van Lochem idque tutore marito Bekennende en verklaerende 



sij Comparanten van de Commis Pieter Roessing en desselfs huisvrouw Hendrina 
Swartcate ontfangen te hebben Eene Capitale Summa van drie honderd Car. gls. ad 20 
Sts. 't stuck zegge f 300-- Strekkende tot volle betaelinge van haarer Comparanten 
verkogte huisplaatze met den hoff en annexe Where daar agter geleegen tussen de 
huijzen van aancoper en Jan 
 
Folio 299  Jan Welbergh met alle desselfs oude en nieuwe regten en geregtigheeden 
Lusten en Lasten, en in haare bekende bepalinge binnen deeze Stad in de Lange Straate 
geleegen. Bekennende alzoo sij Comparanten de volle Cooppenningen van gem. parceel 
ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deeden derhalven daar van 
affstand en bij deezen Gerigtelijk transport, Cessie en Overdragt van dien ten profite 
van gemelte Aancoperen en haare Erven deselve daar meede beërvende en haar 
transportanten en de haare daar van onterven zonder daar aan 't geringste regt van 
Eigendom meer te behouden met beloffte deeze Coop en transport teegens een ijeder 
te staan wagten en wharen en voor alle namaninge te caveren als regtens is. In 
waarheids oirconde hebben wij Burgermeesteren voornoemd die daar van uitgegevenen 
originelen brieff met onse stads zegel en Eigenhandige subscriptie bekragtigt, gelijk zulx 
mede door de transportanten geteikent en gezegelt is. 
 
Folio 299 vo  Noot Gerigte Gehouden den 22 aug. 1759. Cor. coss.:  J. Steenberg en 
H. Swiers.  In Eigenaar persoon gecomp.t en erschen. is Janna Keijlvers in deezen 
geadsisteert met de Secretaris Theodorus Pennink bekennende en verklaerende Sij 
Comparante van haar Broeder Gerrit Keijlvers ontfangen te hebben Eene Capitale 
Summa van vijff en seventig guld. zegge f 75-- Strekkende tot volle betalinge van haarer 
Comparantinnen verkogten lossen gaarden in de Wolters gaardens tussen de gaardens 
van E. IJzak Paschen, de commis Pieter Roessing en dien van Hendrik Reulink, 
kennelijk binnen dit Stads Wigbolt gelegen. Bekennende alzoo Sij Comparante geadsist. 
als vooren de volle Cooppenn. van gemelte parceel ontfangen te hebben en alzoo 
voldaan en betaalt te zijn, Deede 
 
Folio 300  deede derhalven daar van affstandt en bij deezen gerigtelijk Transport Cessie 
en Overdragt van dien ten profite van gemelte aancoper en sijne Erven denselven daar 
meede beërvende en haar Transportante en de haare daar van onterven zonder daar aan 
’t geringste regt van Eigendom meer te behouden met beloffte deezen Coop en 
transport teegens een ijeder te staan wagten en wharen en voor alle namaninge te 
caveren als reghtens is. In waarheids oirconde hebben wij Burgermeesteren voorn.t 
deeze met onse Stads Zegel en Eigenhandige subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede 
door de Transportante en haar assistent geteekent ene gezegelt  is. 
 
Folio 300 vo  Nood Gerigte gehouden den 2 nov. 1759. Cor. coss.:  J. Stroink en  
J. Steenbergh.  Zijn in Eigenaar personen gecomp.t en erschenen Hendrik en Jan 
Nijhuis caverende meede voor haaren absenten broeder Hermen Nijhuis kinderen en 
erffgenamen van wijlen Martijn Nijhuis en Anna Christen bekennende en verklaerende 
sij Comparanten van de weduwe van wijlen Lambert Teilers en haar zoon Hendrikus 



Teilers ontfangen te hebben Eene Capitale Somma van vier honderd en tagtig Car. gls. 
zeggen f 4880-- Strekkende tot volle betaelinge van haarer Comparanten verkogte huijs 
met het Bakhuijs en hoff en annexe grondt naast de behuisinge van Jan Bekker G.Z. 
kennelijk binnen deeze Stad Eindscheide met alle zijn oude en nieuwe regten en 
geregtigheeden Lusten en Lasten geleegen, breeder bij Coops Contract in data den 5 en 
13 meij deezes jaars daar van opgerigt te  ersien. Bekennende alzoo sij Comparanten de 
volle Cooppenningen van 
 
Folio 301  van gemelte parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt 
te zijn, Deeden derhalven daar van affstand en bij deezen gerigtelijk transport, Cessie en 
Overdragt van dien ten profite van gemelte Aancoperen en haare Erven dezelve daar 
meede beërvende en haar Transportanten en de haare daar van ontërven zonder daar 
aan 't geringste regt van Eijgendom meer te behouden met beloffte deezen Coop en 
transport teegens een ijeder te staan wagten en Wharen en voor alle namaninge te 
Caveren als regtens is. In waarheids oirconde hebben wij Burgermeesteren voorn.t die 
daar van uitgegevenen originelen brieff van gerigtz weegen Eigenhandigh geteikent en 
met onse Stads Zegel bekragtigt gelijk zulx meede door Hendrik Nijhuis voor hem selfs 
en meede uijt naame en versoek van sijn praesente en absente Broeder geschiedt is. 
 
Folio 301 vo  Nood Gerigte gehouden den 18-den november 1759.   
Maandsch.:  H. Gerridtzen en H. Zwiers.  In Eigenaar persoonen gecompareert en 
erschenen zijn Aleida Kemna Weduwe van Wijlen Joost Schreur in deezen geassisteerd 
met de Secretaris Theodorus Pennink vorders Jan Nijenhuis en desselfs huisvrouwe 
Hermina Schreur marito tutore bekennende en verklaerende Sij Comparanten aan de 
Provisoiren Armen deeser Steede Weegens opgenomene en ter Leen verstrekte penn. 
oprecht en deugdig schuldig te Weezen een Capitale Summa van Drie honderd en 
Seeven Car. gls. ad 20 Sts. 't stuk Zegge f 307-- welke penningen sij Comparanten 
belooven en aannemen Jaarlijx en alle Jaaren te zullen en willen verrenten met drie 
gelijke guld.s van ijeder honderd waar van het eerste Jaar rente zal koomen te 
verschijnen op St. Michelij 1760 en zoo vervolgens van Jaar tot Jaar tot de Effectuele in 
en af losse toe die ten wedersijden nae voorgaande halff Jarige denuntiatie Zal 
Folio 301 in de marge  Nood Gerigt Gehouden den 29 Sept. 1785. 
Coram maandsch.: J.B. Lasonder en H.J. van Heek loco H. Pennink H.z. Erschenen S. Lasonder en 
B. Schukkink in qualiteit als provisoiren deeser Stad meede de rato Caverende voor de beide overige 
provisoiren verklarend tegenstaande Capitaal ad f 307 gls. met alle de renten van dien tot heeden incluis 
uit handen van  J. Nieuwenhuis ontvangen te hebben deede derhalven deeze verzettinge roijeren 
annulleren en vernietigen. 
 
Folio 302  Zal moogen en moeten geschieden voor welke Capitaal en daar op te 
Verlopene renten sij Comparanten bij deezen realiseren verbinden en tot een Vast 
hijpotheecq en onderpand stellen haar Eijgen toebehorende huijs met den gank daar 
agter nae den Zogenaamden Labbedijk Lopende en verdere annexe Where binnen 
deeze Stad Eindscheide in de Lange Straate tussen de huijsen van Barend Blijdenstein 
en Sijbrand ten Cate kennelijk geleegen ten einde de Renthefferen off waare holderen 



deezes brieffs zig daar aan ten allen tijden cost en schadeloos zullen kunnen en moogen 
verhaalen, zoo voor Capitaal als daarop te verlopene renten (:in cas van onverhopelijke 
misbetalinge :) renuntierende ten dien Eijnde Sij rentgeveren van  alle in deezen 
Eenigzintz tegenstrijdige Exceptien en wel in Specie van die van ongetelden gelde. Des 
ten Waaren Oirconde hebben wij B.ren die daar van uitgegevenen originelen brieff met 
onse Stads Zegul en Eijgenhandige subscriptie 
 
Folio 302 vo  Subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede door de Comparanten en 
assistent der Eerste Comparante geschiedt is.  
Nood Gerigte gehouden den 30 Nov. 1759. Maandschepenen:  Hend.k Pennink loco 
Hend.k Gerridtzen en Hend.k Zwiers.  Is in Eigenaar persoon gecompareert en 
Erschenen de heer Everwijn van den Berg voor hem selfs en in qualiteit als Volm.r van 
alle de Gesamentlijke Erffgenamen van Wijlen sijn Weledele De Heer Doctor Stokman 
luid Volmagten alhier vertoont gelesen en voor waarden erkend, bekennende en 
verklaerende hij Comparant van de Ed. Albert Wagelaar en desselfs huisvrouwe 
volkomen voldaan en betaalt te zijn, van sodaene Somma van penningen als waarvoor 
de gesamentlijke Erffgenamen voornoemdt (:in gevolge Authorisatien van sijn Hoog 
Wel Gebooren Gestrenge den Heere Droste van Twenthe ten opsigte van de 
minderjarige :) op den 18 august 1758 
  
Folio 303  1758 aan voornoemde Wagelaar bij publijcque Verkopinge hebben 
verkogt eenen haagen gaarden op deezen Stads haagen tussen de Gaardens van de 
Erffgenamen pastor Keller tot Losser en Jan Jannink kennelijk met alle sijne oude en 
nieuwe regten en geregtigheeden Lusten en Lasten etc. Doende gemelte Comparant 
voor hem selffs en qqa. gemelte gaarden aan de aancoperen voornoemdt  en haare 
erffgen. Landsedelijk, Cederen, en Transporteren, en voor de goede betalinge quiteren, 
belovende meede ten allen tijden te sullen staan wagten en waaren voor alle namaninge 
als nae Land= en Erffkoopsreghte behoordt. Des ten waaren oirconde hebben wij 
Burgermeesteren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen brieff van gerigtz weegen 
met onse Stads Segel en Eijgenhandige subscriptie bekragtigt. gelijk zulx meede door 
den transportant voor hem en qqa. geteikent en gesegelt is. Eodem 
 
Folio 303 vo  Nood Gerigte gehouden Eodem dato.  Is in Eigenaar persoon 
gecompareert en erschenen De Heer Everwijn van den Berg voor hem selfs en in 
qualiteit als volm.r van alle de Gesamentlijke eEffgenamen van wijlen sijn Weledele De 
Heer Dr. Stokman luid volmagten alhier vertoont geleesen en van waarden erkend 
bekennende en verklaerende hij Comparant van de E.E. Tonnis Hartgerink en desselfs 
huisvrouw Henrica Muller vollenkoomen voldaan en betaalt te zijn van Sodaene Somma 
van penn. als waar voor de Gesamentlijke Erffgenamen voornoemdt (: in gevolge 
authorisatien van Sijn Hoog Wel Geboren Gestrenge de Heere Droste van Twente ) ten 
opsigte van de minderjarige :) op den 18 august. 1758 aan voornoemde T. Hartgerink en 
huisvrouw bij publique verkopinge hebben verkogt een hooij off weijde maath 
 



Folio 304  Maath den Clokkenkamp genaamdt binnen dir Stads Wigbolt digt aan de 
Stadsbleijke en moole in haare bekende bepaelinge met alle oude en nieuwe regten en 
geregtigheeden Lusten en Lasten kennelijk geleegen, Doende gemelte Comparant voor 
hem selfs en qqa. gemelte weijde aan de aankoperen voornoemdt en haare Erffgenamen 
Landsedelijk Cederen en Transporteren en voor de goede betaelinge quiteren, 
belovende meede ten allen tijden te zullen staan wagten en wharen voor alle namaninge 
als nae Landt en Erffkoops regte behoordt. Des ten waaren oirconde hebben wij 
Burgerm.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen brieff van gerigtz weegen met 
onse Stads Segel en Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt gelijk zulx meede door den 
tansportant voor hem en qqa. geteikent en gezegelt is. 
  
Folio 304 vo  Nood Gerigte Gehouden den 11-den Januarij 1760. Maandsch:  
J. Stroink en J. Steenberg. In Eigenaar personen gecompareert en erschenen Zijn Albert 
Hevink en desselfs huisvrouw Carharina Wenink idgue tutore Marito en Jan Derk Vos 
en Janna Van Alstede idgue tutore marito bekennende en verklarende sij Comparanten 
aan de Provisorijen Armen deezer Steede weegens opgenomene en ter Leen verstrekte 
penn. opregt  en deugdig schuldig te weesen de Eerstgenoemden Eene Capitale Summa 
van Een honderd en vijftien Car. gls. F 115.— en de laastgenoemden Eene Capitale 
Summa van f 140.— Een honderd en veertig Car. gls. ad 20 Sts. ’t stuck welke penn. Sij 
Comparanten beloven en aannemen Jaarlijx en alle Jaaren te zullen en willen verrenten 
met drie diergelijke gls. van ijeder honderd Zoo de renten op de bestemde tijdt worden 
betaald, dog zulx niet geschiedende teegens 4 p.c.to waar van het eerste Jaar rente zal 
koomen te vervallen op Michiel deezes Jaars 1760 en zoo vervolgens van Jaar tot Jaar 
tot de Effectuele in en aflosse toe die ten wedersijden nae voorgaande halfjarige 
denuntiatie voor den verschijnsdag Zal 
  
Folio 305  zal moogen en moeten geschieden voor welke geseide Capitalen en daarop 
te Verlopene renten sij rentgeveren bij deesen realiseren verbinden en tot een vast 
hijpotheecq en onderpand stellen; De Eerstgenoemden haar halve huis staande met den 
voorsten Eijnde aan de Stads Straete en met den agtersten Eijnde aan den hoff van 
Willem Paschen verders in sijn bekende bepaelinge binnen deeze Stad Eindscheide 
geleegen, neffens een halven lossen gaarden in de Keukengaardens tussen de gaardens 
van Jan Venterink en Hendrik van Alstede geleegen; en de Laastgenoemden een halff 
huis geleegen naast het voorens gemelde in sijn bekende bepalinge binnen deeze Stad 
Eindscheide beneffens een Lossen gaarden in de Wolters gaardens agter den Haagen 
Gaarden van Wijnand Meijer en Hindrick Wijffkers gaarden geleegen ten einde de 
Provisorijen armen off opsienderen van dien sig daar aan ten allen tijden in cas van 
onverhopelijke misbetalinge zoo voor Capitaal als daar op te verlopene renten Cost en 
Schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen renuntierende ten dien fine sij 
rentgeveren van alle in deesen Eenigzints 
 
Folio 305 vo  Eenigzintz tegenstrijdige Exceptien en wel in specie van die van 
ongetelden gelde. Des ten Waaren Oirconde hebben wij Burgermeesteren voorn.t die 
daar van uitgegevenen originelen brieff met onse Stads Segel en Eigenhandige  



Subscriptie bekragtigt gelijk zulx op aller Comparanten naam en Expres versoek als 
Schrijvens onervaren en geen segel gebruikende door de secretaris Pennink geteikent en 
gezegelt is.  Nood Gerigte gehouden ten huijse van Willem Stroink alhier in de Stadt. 
Coram coss.:  Henric Pennink en Henr. Gerritsen. Den 29 jan.r 1760.  Voor ons 
Burgerm.ren voorn.t in eijgenaar persoon erschenen die E. Judith Quekkeboom zijnde 
swak van lichaam dog bij goeden verstande soals ons claar gebleken is, in desen 
g'assisteert met haare mombaaren die 
  
Folio 306  die E.E. Lucas Quekkeboom en Herman Bruinink welke Comparante 
verclaarde niet geern van hier te scheiden bevorens van haare tijdlike goederen te 
hebben gedisponeert en waartoe getreden is uijt vrijen wille zonder anradinge van 
jemant bevelende vooraf haare Ziele soo haast die uijt het lichaem zal scheiden in de 
bescherminge van den Almagtige Godt, en haar Lichaam an d' aarde met een eerlike 
begravinge komende verders ter dispositie soo is ’t dat sij Testatrix Judith Quekkeboom 
g'assisteert als vooren, bij voor af sterven Legateert an haar moeder die E. Aaltien 
Oostervelt huijsvrouwe van die E. Willem Stroink alle haare nae te Laten Linnen wullen 
en Sijden Klederen tot haaren Lijve gehorende, stellende en nominerende Sij Testatrix 
met assistentie als voren tot haare eenige en waare erffgenamen in alle haare verdere nae 
te latene goederen soo haar 
 
Folio 306 vo  soo haar enigsintz zijn toebehorende haar Moeder Aaltien Oostervelt 
voorn.t haar broeder Jan Quekkeboom, en haar half Broeder Engbert ter Kulen, en wel 
in diervoegen dat de moeder daar van boven het gelegateerde  Linnen Wullen en Zijde 
klederen zal hebben te trekken een geregte een derde part waarin de Legitime portie 
meede begrepen zal zijn, en daar onder gerekent moet en zal worden, en in d' overige 
twee derde parten van mijne goederen en nalatenschap instituere en nominere tot mijn 
verdere erfgenamen Jan Quekkeboom en Engbert Ter Kulen voorn.t in dier voegen dat 
d' erste genoemde daar van an de laasten zal uijtkeren een summa van seven hondert 
Guldens in plaats van de derde portie waarin hij Engb. ter Kulen also g'institueert word 
met desen, en soo onverhopelik eene van dese twee laatzen dese mijne 
 
Folio 307  Mijne dispositie onverhopelik mogte willen betwisten deselve zal in het 
geheel van mijne nalatenschap versteken wesen. En zal ook mijn broeder Jan 
Quekkeboom inval ik Testatrix kome te sterven terwijl mijn halff Broeder Engbert ter 
Kulen nog minderjaarig is, de explicatie mijnes Boedels met mijn Moeder alleen 
besorgen en dese uijtkeringe hebben te doen als den selven meerderjarig zal zijn. 
Al het welk voorschreven staat verclare ik Testatrix voorn.t g'assissteert als vooren te 
wesen mijn Testament en uijterste wille, begerende dat hetselve kragt zal hebben en 
effect genieten het sij als Testament, Codicil, gifte onder de Levendigen off ter zaake 
des doots zoo als best zal konnen bestaan in kennisse der waarheit en tot naekominge 
van het voorenstaende en bevestinge van dien hebben wij Burgerm.ren voorn.t dese 
eigen 
  



Folio 307 vo  dese, na dat de Testatrice duidelik was voorgelesen en selfs gelesen hadde 
Eigenhandig getekent en gesegelt gelijk door mij Testatrix en Mombaaren meede 
getekent en met het cachet van Br. Pennink gesegelt is. Actum ut supra. 
H. Pennink,   Hend. Gerridtsen,   Judith Queckeboom,   Lucas Queckeboom, 
Herman Bruunink. 
  
Folio 308  Nood Gerigte gehouden den 17 April 1760. Maandsch.:  J. Stroink en  
J. Steenberg.  In Eigenaar persoon gecomp.t en erschenen E. Herman Nijhoff in 
qualiteit als volm.r van de Ed. Jan Wissink woonagtig tot Haarlem bekennende en 
verklaerende hij Comparant dat sijn voors. principaal van Lucas Oostervelt en desselfs 
huisvrouwe ontfangen heefft een Capitale Summa van Ses en Seventig Car. guld. ad 20 
Sts. ’t stuk zegge f 76--  Strekkende tot volle betaelinge van sijns Comparantz 
principaals verkogten lossen gaarden binnen dit Stads wigbolt aan den Stads haagen 
schietende met de eijndens aan de gaardens van Jan Paschen en de Erffgen. Hindrik 
Oostervelt kennelijk geleegen met alle sijne oude en nieuwe regten en geregtigheeden 
Lusten en Lasten etc.. Bekennende alzoo hij Comparant en sijn principaal voornoemdt 
daar van de volle Cooppenningen ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te 
zijn. Deede 
  
Folio 308 vo  Deede daar van alzoo in voorschr. qualiteit niet alleen affstandt, maar ook 
gerigtelijk Transport, Cessie en Overdragt van dien ten profite van gemelte Aancoperen 
en haare Erven dezelve daar meede beervende, en sijn gemelte principaal en de sijne 
daar van onterven. Zonder daar aan 't geringste regt van Eijgendom meer te behouden, 
met belofte deezen Coop en transport teegens een ijeder te staan wagten en Waaren en 
voor alle namaninge te Caveren als regtens is. Des ten waaren oirconde hebben wij 
Burgerm.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegul 
en Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt gelijk zulx meede door den Transportant in 
voorn. qualiteit geteekent en gezegelt is. 
  
Folio 309  Nood Gerigte gehouden den 1 Maijus 1760. Cor. coss.:  J. Steenbergen en 
H. Gerridtzen.  In Eigenaar Personen Gecompareert en Erschenen zijn Burgermeester 
Hendrik Hoedemaker en juffrouw Geertruit Hoedemaker Egteluijden idque tutore 
marito bekennende en verklaerende Sij Comparanten van Hermen Heupers en desselfs 
huisvrouw Hendrina Hoffcoesveld ontfangen te hebben eene Capitale Summa van 
Seeven honderd en vijff en Seventig Car. gld. ad 20 Sts. 't stuk Zegge f 775-- Strekkende 
tot volle betaelinge van haarer Comparanten verkogte huijs en annexe Where en grond 
binnen deeze Stad Endscheide in de Hoffstrate tussen de huisen van J. Jorrissen en 
Gerrit Rabbe met  alle sijne oude en nieuwe regten en geregtigheeden Lusten en Lasten 
in sijne tegenswoordige bepaelinge geleegen breeder bij Coopbrieff daar van opgerigt te 
ersien. Bekennende alzoo Sij Comparanten de volle Cooppenn. van gemelte parceel 
ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deeden derhalven daar van 
affstand en bij deezen gerigtelijk Transport, Cessie 
  



Folio 309 vo  Cessie en Overdragt van dien ten profite van gemelte aancoperen en 
haare Erven dezelve daar meede beërvende en haar en de haare daar van onterven.  
Zonder daar aan 't geringste regt van Eijgendom meer te behouden met beloffte deezen 
Coop en Transport teegens een ijeder te staan wagten en waaren en voor alle namaninge 
te Caveren als regtens is. Des ten waaren oirconde hebben wij Burgermeesteren 
voornoemdt die daar van uitgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegel en 
Eijgenhandige Subscriptie bekragtigt gelijk zulx meede door de Transportanten 
geteikent en gezegelt is. 
  
Folio 310  Nood Gerigte gehouden Eodem Dato. Cor. coss.:  Henr. Pennink en 
Henr. Hoedemaker.  In Eijgenaar persoon gecompareert en erschenen is de Chirurgijn 
Gerrit Planten Caverende meede de rato voor desselfs absente huisvrouw Margareta 
van Gog bekennende en verklaerende hij Comparant van de E. Hendrik ter Heegde en 
desselfs huisvrouw ontfangen te hebben een capitale Summa van drie honderd Car. gls. 
Zeggen f 300-- ad 20 Sts. ’t Stuk. Strekkende tot volle betaelinge van sijn 's Comparantz 
verkogte Stuck bouwland binnen deeze Stads Jurisdictie agter den Haagen gaarden van 
de Erven wijlen Rutger Stroink tussen de Landerijen van Abraham Klopper en J.B. 
Lazonder kennelijk met alle sijne oude en nieuwe regten en geregtigheeden Lusten en 
Lasten etc. geleegen. Bekennende alzoo hij Comparant de 
  
Folio 310 vo  de volle Cooppenn. van gem. parceel ontfangen te hebben en alzoo 
voldaan en betaalt te zijn. Deede derhalven daar van affstand en bij deezen gerigtelijk 
Transport, Cessie en Overdragt van dien ten profite van gemelte aancoperen en haare 
Erven dezelve daar meede beërvende en hem Transportant en de Sijne daar van 
onterven zonder daar aan 't geringste regt van Eijgendom meer te behouden met 
beloffte deezen Coop en Transport teegens eenijeder te staan wagten en wharen en 
voor alle namaninge te caveren als regtens is. Des ten waaren Oirconde hebben wij 
Burgermeesteren voornoemd die daar van uitgegevenen originelen brieff met onse 
Stads Zegel en Eigenhandige subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede door den 
Transportant voor hem en Sijn huisvrouw geteikent en gezegelt is. 
 
Folio 311  Nood Gerigte gehouden den 2-den Maijus 1760. Cor. coss.:  Henr. Pennink 
en Joan Steenberg. Zijn in Eigenaar personen gecompareert en erschenen Hendrik ter 
Heegde en Geertjen ten Huntveld Eheluiden idque tutore marito bekennende en 
verklaerende sij Comparanten van Hendrick Spelberg en desselfs huisvrouw Hermken 
Lippinkhoff opgenomen en in goeden gangbaren gelde ter leen ontfangen te hebben 
eene Capitale Summa van Twee honderd en vijfftig Car. gls. Zegge f 250-- ad 20 Sts. 't 
stuk welke penningen sij Comparanten belooven en aannemen Jaarlijx en alle Jaaren te 
zullen en willen verrenten met drie gelijke guldens van ijeder honderd waarvan het 
eerste Jaar rente zal koomen te verschijnen op primo meij aanstaande 1761 en zoo 
vervolgens van Jaar tot Jaar tot de Effectuele in en aflosse toe die ten wedersijden nae 
voorgaande halffjarige Denuntiatie zal vrij staan. Voor welke Capitaal en daarop te 
verlopene renten Sij rentgeveren bij deezen realiseren verbinden en tot een vast 
hijpotheecq en onderpand stellen haar Eijgen toebehorende stuk bouwlandt binnen 



deeze Stads Jurisdictie in sijne bekende bepalinge agter den haagengaarden van de 
Erven 
  
Folio 311 vo  de Erven wijlen Rutgert Stroink tussen den de Landerijen van Abraham  
Klopper en J.B. Lazonder geleegen zoo en als het zelve van de Chirurgijn Gerrit Planten 
luid overdragt in dato den 1 meij dezes Jaars hebben aan sig gekogt ten einde de 
Renthefferen off waare holderen deezes brieffs zig daar aan ten allen tijden in cas van 
onverhopelijke misbetalinge zoo voor Capitaal als daarop te verlopene renten Cost en 
Schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen renuntierende ten dien fine sij 
rentgeveren van alle in deezen eenigzints teegenstrijdige Exceptien en wel in Specie van 
die van ongetelden gelde. Des ten waaren oirconde hebben wij Burgermeesteren 
voornoemd die daar van uitgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegel 
en Eigenhandige subscriptie bekragtigt gelijk zulx meede op der rentgeveren Expres 
versoek en uit haaren naame als schrijvens onervaren en geen Segel gebruikende door 
Hieronimus Pennink geteikent en gezegelt is. 
Folio 311 vo in de marge  Nood Gerigt gehouden den 28 april 1787. 
Coram maandsch.: H.J. van Heek en Jan Lasonder.  Comp.den Jannes Spelberg en Maria Spolberg 
en Maria Spelberg Egtelieden tutore marito bekennende tegenstaande Capitaal ad f 250 gls. met alle de 
renten van dien te hebben ontfangen quiterende daar van mids deesen, verklarende deeze tegenstaande 
versetting te roijeren en het daarbij verbonden stuk bouwland van het verband te ontslaan.  In fidem: H. 
Pennink L.z. secretaris. 
  
Folio 312  Nood Gerigte gehouden den 4-den Maijus 1760. Maandsch.: Hendr. 
Gerridtzen en Henr. Zwiers.  In Eigenaar persoonen gecompareert en erschenen zijn 
Herman Schouwink Caverende meede voor desselfs huisvrouw Swaantjen Stenvors en 
in qualiteit als volmagt.r van desselfs Zwager Carel Adolph Lessink woonagtig tot 
Amsterdam, Jan Stenvors voor hem selfs en Geertruit te Mors alle de voorschr. 
Comparanten in qualiteit als Erffgenamen van wijlen Gerrit Stenvors en Grietjen 
Stevens bekennende en verklaerende sij Comparanten van Philip Pruimers en desselfs 
huisvrouw Anneken te Waarbeeke ontfangen te hebben een Capitale Summa van vier 
honderd Car. gls. ad 20 Sts. ’t stuck. Zegge f 400--. Strekkende tot volle betaelinge van 
harer Comparanten verkogte weijde off hooijmaath binnen dit Stads wigbolt aan de 
zogenaamde Korte Steege tussen de weijden van B.r J. Steenberg en de Stadsbleijke 
schietende met den agtersten Eijnde aan de maath van de muller Antonij Hertgerink 
etc. met 
  
Folio 312 vo  met alle haare oude en nieuwe rgeten en geregtigheeden Lusten en Lasten 
kennelijk geleegen. Bekennende alzoo sij Comparanten de volle Cooppenn. van gemelte 
parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deeden derhalven daar 
van affstand en bij dezen Gerigtelijk Transport, Cessie en Overdragt van dien ten 
profite van gemelte aancoperen en haare Erven dezelve daar meede beërvende en haar 
Transportanten en de haare daar van onterven zonder daar aan 't geringste regt van 
Eijgendom meer te behouden met beloffte deezen coop en Transport teegens eenijeder 
te staan wagten en wharen en voor alle namaninge te caveren als regtens is. Des ten 



waaren oirconde hebben wij Burgerm.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen 
brieff met onse Stads zegel en Eigenhandige Subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede uit 
haar aller Transportanten naam en Expres versoek door Herman Schouwink en Tobias 
Bossier geteikent en gezegelt is. 
  
Folio 313  Nood Gerichte gehouden ten huijse van Henrik Rierink en deeselfs 
huijsvrouwe den 24 meij 1760. Cor. coss.:  Gerritzen en Zwiers.  In Eijgenaar Personen 
erschenen voor ons Burgermeesteren Henrik Rierink, en desselfs huijsvrouwe Barta 
Bekker, de laaste geassisteert in deesen met Jan Hanterman, zijnde geseijde 
Comparanten bij goeden kennisse en verstande, dog de vrouwe ziek te bedde leggende, 
dewelke verklaarden overwogen te hebben de kortheijd en brosheijd des menschelijken 
Levens de Sekerheijd des doods, en onsekere uire van dien en daarom voorgenomen 
hebbende niet van hier te scheijden eer en bevorens van hare tijdelijke goederen te 
hebben gedisponeert, tot welke dispositie sij Testatoren verklaren getreden te sijn, uijt 
suijveren vrijen wille, sonder bedwangh, opmakinge off misleijdinge van Imand, 
bevelende vooraff haare Zielen zoo haast die uijt 
  
Folio 313 vo  uijt hare Lichamen zullen komen te scheijden in de genadige hand van 
God Almachtigh, en hare Lichamen an de aarde tot een eerlijke begravinge, komende 
verder tot dispositie Eerstelijk Legateren en maaken hij Testator, en zij Testatrice, 
geassisteert als vooren, de Linnen en wullen kleeren van hem hem Testator op desselfs 
soon Jan Rierink voor soo verre tot sijn Lijff gehorende en de Linnen en wullen kleeren 
van haar Testatrice, voor soo verre tot haar Lijff gehorende an haar soon Berent Stork, 
soon van haar Testatrice eerste man Gerrit Stork. Ten tweden stelt hij Testator nae zijn 
overlijden tot zijn ware en universele erfgenaam in alle sijne verdere nae te latene 
Goederen, zijn lieve huijsvrouwe om deselve tugt wijse den tijd hares levens te 
gebruiken. Ten derden stelt sij Testatrice geassisteert als vooren tot haare waaren en 
universele Erfgenaame haaren lieven Eheman 
  
Folio 314  eheman voornoemt in alle haare verdere nae te latene Goederen om deselve 
den tijd zijnes Levens te gebruiken, sullende dan nae overlijden van de Langstlevende 
alle haare nae te latene Goederen erven en versterven, op haare Testatoren naeste 
Erfgenamen, zoo en als nae Landrechte behoort. Ten vierden willen en begeeren hij 
Testatator en zij Testatrice geassisteert als vooren, dat soo onverhopelijk ene van onse 
kinderen met dese onse makinge niet mogte tevreden weesen, soo stellen wij den selven 
in de Legitime portie hem nae Landrechte Competerende en verders niet. Alle het geene 
voorschreven staat verklaaren hij Testator, en sij Testatrice geassisteert als vooren, te 
weesen haar Testament, en uiterste Wille, willende en begerende dat het selve kragt sal 
hebben, en effect sorteren, het sij als Testament Codicil, gifte onder de Levendige off 
ter sake des doods, schoon alle So- 
 
 
 
 



 
Folio 314 vo  Solemniteijten en Constumen, soo en als nae rechte behoort, niet mogten 
weesen agtervolgt, in kennisse der waarheijd en om te strekken als nae rechte hebben 
wij Burgermeesteren voornoemt dese eijgenhandigh getekent, en gesegelt gelijk sulx 
mede door den testator en Testatrice neffens haar assistent getekent en gesegelt is. 
Actum ut supra Henderik Gerridtsen Br.,    Hendrik Swiers Br.,   Hendrijck Rijerijnk, en  
Bartha Becker,   Jan Hanterman 
 
Folio 315  Nood Gerigte gehouden den 14-den Junij 1760. Cor. coss.:  Pennink en 
Steenberg.  Zijn in Eigenaar personen gecompareert en erschenen Coenraat 
Schallemberg en desselfs huisvrouw Hendrika Stoltenkamp idque tutore marito en 
Coenraat Reijger en desselfs huisvrouw Anna Geertruit Stoltencamp meede tutore 
marito alle de voornoemde Comparanten in qualiteit als Erffgenamen van haaren wijlen 
Vader en Schoonvader oud Br. Nicolaas Stoltencamp bekennende en verklaerende sij 
Comparanten van oud Br. Wilh. Lindhuis en desselfs huisvrouw Swaantjen Hoff, 
vollenkomen voldaan en betaalt te sijn van Sodaene Somma van penningen als waar 
voor aan dieselve hebben verkogt het huis van haar wijlen vaeder aangeërft met de 
annexe grond en Kleine huisjen off woning daarbij en aan geleegen, op deezen Stads 
haagen zijdwaartz aan het huis van Lambert Bos en met de andere zijde aan de hooven 
off gaardens van Burgerm.r 
  
Folio 315 vo  burgerm.r Hendrik Hoedemaker, en Hendrik Gerridtzen kennelijk, en 
voor zoo verre sij Verkoperen daartoe eenigszints geregtigt zijn met alle desselfs oude 
en nieuwe regten en geregtigheeden Lusten en Lasten etc.. Doende daar van alzoo 
quiteren en de van gemelte parceel aan de aankoperen voornoemd Landsedelijke Cessie 
Transport en Overdragt, met verbond om ten allen tijden voor alle namaninge te willen 
Caveren, en deeze voorn. Coop en transport teegens een ijeder te staan wagten en 
wharen als regtens is. Des ten waaren oirconde hebben wij Burgerm.ren voorn.t die daar 
van uitgegevenen originelen brieff van gerigtzweegen met onse Stads Segel en 
Eigenhandige Subscriptie bekragtigt, gelijk zulx meede door en Coenraat Reijger voor 
hem zelfs en meede voor sijn respective huijsvrouwen geteekent en gesegelt is en meede 
op versoek van Coenr. Schallemberg voor hem en desselfs huisvrouw geteikent en 
gezegelt.   
  
Folio 316  Nood Gerigte gehouden den 3-den Augusti 1760. Cor. coss.:  
H. Hoedemaker en H. Gerridtzen.  In Eigenaar personen gecompareert en erschenen 
zijn Jan Stevens, Herman Schouwink nom. uxoris voor hem selfs en in qualiteit als 
volm.r van desselfs Swager Carel Adolph Lessink woonagtig tot Amsterdam als meede 
de kinderen van Hendrik te Mors uit Driene met naamen Gerrit, Jan, Stephen en 
Geertruit te Mors alle de voornoemde Comparanten in qualiteit als Erffgenamen van 
wijlen Gerrit Stenvors en Greetjen Stevens geweesen Egtelieden alhier binnen 
Eindscheide voor eenigen tijdt overleeden, bekennende en verklaerende sij 
Comparanten van Hendrik Stevens ontfangen te hebben eene Capitale Summa van Ses 
honderd en Seventig Car. gls. ad 20 Sts. 't stuck zegge f 670-- Strekkende tot volle 



betalinge van haren Comparanten in voorn. qualiteit verkogte huijs binnen deeze Stad 
Eindscheide in de zogenaamde Haver Strate naast het huis van Philip Pruimers voor- en 
agterwaartz aan de Stads Strate met alle sijne oude en nieuwe regten en geregtigheeden 
Lusten en Lasten etc. kennelijk geleegen 
 
Folio 316 vo  geleegen zoo als hetzelve door voorn. wijlen Egtelieden is beseeten en 
gebruijkt en op haar Comparanten verervet. Bekennende alzoo sij Comparanten de 
volle Cooppenningen van gem. parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt 
te zijn. Deeden derhalven daar van affstand en bij deesen gerigtelijk Transport Cessie en 
overdragt van dien ten profite van gemelte Aancoperen en haare Erven denselven daar 
meede beërvende en haar Transportanten en de haare daar van ontërven zonder daar 
aan 't geringste regt van Eijgendom meer te behouden met beloffte deezen Coop en 
transport teegens een ijeder te staan wagten en wharen als regtens is. Des ten waaren 
oirconde hebben wij Burgerm.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen brieff 
van gerigtzweegen met onse Stads Segel en Eijgenhandige subscriptie bekragtigt gelijk 
zulx meede uit haar aller Transportanten naam en Expres versoek door Herman 
Schouwink en Tobias Bossier geteikent en gesegelt is. 
 
Folio 317  Nood Gerigte gehouden den 17-den october 1760. Maandsch.:  J. Stroink en 
J. Steenberg.  In Eigenaar personen gecompareert en erschenen zijn Jan Heupers en 
desselfs huijsvrouwe Stijntjen Bekker van de Velve tutore marito bekennende en 
verklaerende Sij Comparanten van Willem Quekkeboom en desselfs huijsvrouw 
Stijntjen Heupers laast Wed.e van wijlen Jan Mensink ontfangen te hebben eene 
Capitale Summa van Seventien honderd Car. gls. ad 20 Sts. 't stuk zegge f 1700-- 
Strekkende tot volle betaelinge van haarer Comparanten verkogte huijs en annexe 
Where en grond voor deze Stads Eschpoort voorwaards aan de Stads Strate met de 
eene sijde aan den Stads haagen en met de andere aan het huijs van Gerrit Bekker J.z. 
kennelijk binnen dit Stads Wigbolt met alle sijne oude en nieuwe regten en 
geregtigheden Lusten en Lasten zijnde vrij en onbeswaard in sijn bekende bepalinge 
geleegen breeder bij Coopbrieff in dato den ... dezes Jaars daar van opgerigt te ersien, 
Bekennende 
                                                  
Folio 317 vo  Bekennende alzoo sij Comparanten de volle Cooppenningen van  gemelte 
parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt. Deeden derhalven daar van 
affstand en bij deesen Gerigtelijk Transport, Cessie en Overdragt van dien ten profijte 
van gemelte Aancoperen en haare Erven deselve daar meede beervende en haar  
transportanten en de haare daar van onterven. Zonder daar aan 't geringste regt van 
Eijgendom meer te behouden met beloffte deesen Coop en transport tegens een ijeder 
te staan wagten en wharen en voor alle namaninge te caveren als regtens is. Des ten 
waaren oirconde hebben wij B.ren voorn.t deese met onse Stads Segel en Eigenhandige 
subscriptie bekragtigt gelijk zulx meede op des Transportanten Expres versoek als 
schrijvens zeer weinig ervaren en geen signet gebruikende door Jan Berend Lazonder 
voor haar geteikent en gesegelt is. 
                                                                                    



Folio 318  Nood Gerigte gehouden den 23-sten oct. 1760. Cor. coss.:  J. Steenberg en 
H. Gerridtzen.  In Eigenaar personen gecompareert en erschenen zijn Gerrit Jongebloet  
en desselfs huisvrouw Janna Volkers idque tutore marito bekennende en verklaerende 
sij Comparanten van Jan Hanterman en desselfs huisvrouw opgenomen en in goeden 
gangbaren gelde ter leen genegotieert te hebben, eene Capitale Summa van Een 
honderd en vijff en seventig Car. Guld. ad 20 Sts. ’t Stuck, Zeggen f 175-- welke 
penningen sij Comparanten belooven en aannemen Jaarlijx en alle Jaaren te zullen en 
willen verrenten met 3 ¼ diergelijke guld. van ijeder honderd dog zoo het eene Jaar in 
het andere koomt te loopen, welverstaande dat het tweede Jaar Interesse verloopen sij 
voor en aleer het Eerste Jaar betaalt is zoo zullen de rentgeveren 3 ½ van ijeder 
honderd moeten betaalen waarvan het Eerste 
 
Folio 318 vo  Eerste Jaar rente zal komen te verschijnen op primo maij 1761 en zoo 
vervolglijk van Jaar tot Jaar tot de effectuele in en aflosse toe die ten wedersijden nae 
voorgaande halffjarige Denuntiatie voor den verschijnsdag zal moogen en moeten 
geschieden voor welke Capitaal dan en daarop te verlopene renten sij Comparanten 
rentgeveren bij deesen generaliter verbinden alle haare  personen en goederen en wel 
specialiter tot een vast hijpotheecq en onderpand stellen haar eijgen toebehorende huijs 
op den sogenaamden Labbedijk off Walstrate in sijn bekende bepalinge met de annexe 
grondt tussen de huijsen van de Renthefferen en Wender Smit binnen deeze Stadt 
Eindscheide geleegen zijnde vrij en onbeswaard ten einde de Renthefferen en haare 
Erven off waare holderen deezes brieffs zig daar aan in cas van onverhopelijke 
wan- off misbetalinge zoo van Capitaal als interesse Cost en Schadeloos zullen kunnen 
en moogen verhalen, renuntierende ten dien  eijnde sij rentgeveren van alle in 
  
Folio 319  in deesen Eenigzints teegenstrijdige Exceptien en wel in Specie van die van 
ongetelden gelde. Des ten waaren oirconde hebben wij Burgermeesteren die daar van 
uitgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegel en Eigenhandige subscriptie 
bekragtigt gelijk zulx meede door den rentgever geteekent en gesegelt, en uit Expres 
versoek van de rentgeverse als Schrijvens onervaren en geen Segel gebruijkende door 
Hieronimus Pennink voor haar geteikent en gesegelt  is. 
Nood Gerigte gehouden den 4-den novemb. 1760. Cor. coss.:  J. Stroink en  
H. Hoedemaker.  In Eigenaar personen Gecompareert en Erschenen zijn Jan Heupers 
en Stijntjen Bekker ehelieden idque tutore marito bekennende en verklarende Sij 
Comparanten van Albert Wagelaar en desselfs huisvrouw Joanna Catharina Davina 
ontfangen te hebben Eene Capitale Summa van Sestig guld. ad 20 Sts. ijder zeggen  
f 60. Strekkende tot volle betalinge van harer Comparanten verkogten Lossen gaarden 
binnen 
  
Folio 319 vo  binnen dit Stads Wigbolt met den Eijnde aan den Weg off voetpad nae 
het Ledderken, zijdwaards aan de gaardens van Salomon ten Cate en Willem ter Welle 
geleegen, met alle desselfs oude en nieuwe regten en geregtigheeden Lusten en Lasten, 
zijnde vrij en onbeswaard zoo en als de Comparanten denselven tot hier aan toe in 
Eigendom hebben beseeten. Bekennende alzoo sij Comparanten de volle Cooppenn. 



van gem. parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deeden 
derhalven daar van affstand en bij deezen gerigtelijk Transport, Cessie, en Overdragt 
van dien ten profijte van gem. Aancoperen en haare Erven deselven daar mede  
beërvende en haar Transportanten en de haare daar van onterven zonder daar aan 't  
geringste regt van Eijgendom meer te behouden met beloffte deesen Coop en transport, 
tegens een ijeder te staan wagten en Wharen en voor alle namaninge te caveren als 
regtens is. Des ten waaren oirconde hebben wij B.ren  voorn.t die daar van uitgegeven 
originelen brieff met onse Stads Zegel en Eijgenhandige subscriptie bekragtigt gelijk 
zulx meede op der Transportanten Expres versoek als schrijvens  onervaren en geen 
Zegel gebruikende door de Secretaris Theodr. Pennink geteikent en gezegelt is. 
                                                                               
Folio 320  Nood Gerigte Gehouden den 8 novemb. 1760. Cor. coss.:  H. Pennink en J. 
Stroink.  In Eigenaar persoon Gecompareert en erscheenen is doctor en ontf.r Joan 
Cost bekennende en verklaerende hij Comparant (:in qualiteit als volm.r van desselfs 
zwager Joan Alexander Schimmelpenning:) van Gerrit Nijhoff en desselfs 
huijsvrouwe Gesina van Dam ontfangen te hebben Eene Capitale Summa van twee 
honderd en sestig Car. guldens ad 20 Sts. 't  stukke zegge f 260.-- Strekkende tot volle 
betalinge van sijn 's Comparantz principaals verkogten haagen gaarden tussen den 
gaarden van d' Erven Doctor Stokman en den Modderbrink voorwaards aan den Stads 
Haagen en met den agtersten einde aan de Stads grafte kennelijk binnen deeze Stads 
Jurisdictie geleegen met alle sijne oude en nieuwe regten en geregtigheeden Lusten en 
Lasten etc.. Bekennende alzoo hij Comparant in 
  
Folio 320 vo  in Sijn voorschr. qualiteit de volle Cooppenn. van gem. parceel ontfangen 
te hebben, en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deede derhalven daar van affstand en bij 
deezen Gerigtelijk Transport, Cessie, en Overdragt van dien ten profijte van gemelte  
aancoperen en haare Erven deselve daar meede beërvende en hem Transport qqa. en de 
sijne daar van onterven zonder daar aan 't geringste regt van Eijgendom meer te 
behouden met belofte deesen Coop en transport tegens een ijeder te staan Wagten en 
Wharen en voor alle namaninge te caveren als reghtens is. Des ten waaren oirconde 
hebben wij B.ren voorn.t die daar van uitgegevenen originelen brieff met onse Stads 
Segel en ijgenhandige subscriptie bekragtigt gelijk zulx meede door den transportant 
qqa. geteikent en gezegelt is. 
  
Folio 321  Nood Gerigte gehouden den 11-den Decemb. 1760. Cor. coss.:  J. Stroink en 
J. Steenberg.  Alwaar voor ons Burgermeesteren voornoemd in Eigenaar persoonen 
gecompareert en erschenen zijn Coort Wennink en Jenneken Keijzers ehelieden 
hebbende de laatste haaren Lieven Eheman de mombaarschap in deezen opgesegt en 
wederom tot haaren mombaar en assistent verkooren de E. Hieronimus Pennink welke 
haar van den Gerigte is geadmitteert en toegelaaten. Zijnde de voorn. Comparanten 
gesond van Lighaam en haar verstand en memorie zeer wel magtig zoo en als ons klaar 
gebleeken is, bekennende en verklarende overwoogen te hebben de Kortheid en 
brosheid des menschelijken Levens de Sekerheid des doods en onsekere tijd en uire van 
dien en daarom voorgenomen niet van hier te scheijden eer en bevoorens sij van haare 



tijdelijke goederen hadden gedisponeert waar toe sij verklaarden getreeden te sijn uijt 
suijveren vrijen wille sonder bedwang opmakinge off misleidinge van ijemand 
beveelende vooraff haare Zielen zoo haast die nae de wille 
  
Folio 321 vo  Wille des Heeren uit haar Lighaam zullen koomen te scheijden in de 
genadige handen van God Almagtig en haare Lighaamen aan de aarde met een Eerlijke 
begravinge komende dan ter dispositie. Eerstelijk zoo is het dat hij Testator en sij 
Testatrice geassist. als vooren malkanderen over en weeder dat is de Eerst stervende op 
de Langstlevende geeven ende maaken de volle tugt en vrugt gebruik van alle haare 
goederen zoo roerende als onroerende actien en crediten in en uitschulden niets van 
allen Exempt ten einde om door de Langst Levende tugts wijze off nae vrugt gebruiks 
regte te worden beseten en indien het nodig heefft te moogen verteeren, zonder dat de 
Langst Levende verpligt zal zijn een Inventaris aan des Eerststervendens Erffgenamen 
uit te reiken. Ten tweeden Institueren Stellen ende nomineren hij Testator en sij 
testatrice met assistentie als vooren nae haar beider overlijden tot haaren Eenigen 
waaren en universeelen Erffgenaam in alle haare 
  
Folio 322  haare nae te Laetene goederen zoo roerende als onroerende Actien en 
Crediten in en uit Schulden Silver en gout niets Exempt haaren neeff Antonij Hols 
Zoon van des Testators Dogter Hendrina Wennink en alzo een Klein Zoon van 
denselven thans bij haar Testatoren in huis wonende ten einde om deselve nae beijder 
overlijden in vollen Eijgendom te besitten alleenlijk daar van uitkeerende aan de beijde 
Dogters van hem Testator Geesken getrouwt aan Gerrit ten Huntvelt en Hendrina 
Wenink getrouwt geweest aan Jan Hols en wel aan ijeder van derselve Eene Somma van 
Vijfftig gulden, dan nog aan Testatricen broeder Eene Somma van twaalff guld. tien sts. 
en aan de kinderen van haar Testatricen suster getrouwt geweest aan Albert Hevink te 
saamen meede Eene somma van twaalff guld. 10 Sts. Edog indien denselven haaren 
geinstitueerden Erffgenaam zonder kind offte kinderen nae te laaten mogte koomen te 
overlijden, zoo zullen de voorn. goederen onder sijns Testators kinderen Egalijk worden 
verdeelt. alle 
  
Folio 322 vo  alle hetgeene voorschr. staat verklaarden hij Testator en sij Testatrix 
geassist. als vooren te weesen haar testament en uiterste wille willende en begeerende 
dat het zelve kragt zal hebben en effect genieten nae haaren doode het sij als een 
Testament Codicille gifte ter zaake des doods offte onder de Levendigen zoo en als zulx 
nae regte best sal kunnen bestaan schoon ook alle Solemniteiten nae regte en Constume 
wordende vereischt hierinne niet mogten weesen geobserveert. Des ten waaren 
oirconde hebben wij Burgerm.ren voorn.t deeze van Gerigtz weegen Eijgenhandig 
geteikent en gesegelt gelijk zulx meede door der Testatricen assistent geteikent en 
gesegelt sis en uit haar beijder Testatoren naam en Expres versoek als schrijvens 
onervaren en geen Signet gebruijkende door de Secretaris Theodorus Pennink voor haar 
geteikent en gesegelt is. Actum ut supra. 
Jorrijen Stroink B.r,     Jan Steenberg b.r,    H. Pennink assistent,  T. Pennink qqa. 
  



Folio 323  Nood Gerigte Gehouden den 11-den December 1760. Cor. coss.:  Stroink 
en Hoedemaker.  In Eigenaar personen gecomp.t en erschenen zijn burgerm.r Hendrik 
Pennink als in huwelijk hebbende Gesina Bekker, Gerrit Bekker, en Engbert Lazonder 
als getrouwt aan Fenneken Bekker Caverende de voorn. Comparanten voor haare 
respective huijsvrouwen, alle in qualiteit als Erffgenamen van Wijlen Lauwrens Bekker 
bekennende en verklarende sij Comparanten van den ontf.r Jan Barend Lazonder en 
desselfs huisvrouw Willemina Lazonder ontfangen te hebben Eene Capitale Summa van 
Driehonderd en Seeven en dertig guld. zeggen f 337-- ad 20 Sts. ’t stuk. Strekkende tot 
volle betalinge van haarer Comparanten verkogte halve hooij offte weijde maath binnen 
de Stads Wigbolt naast het huijs en hoff van Laurens Lazonder nu Wender IJpkemeule 
kennelijk geleegen met alle desselfs oude en nieuwe regten en geregtigheeden Lusten en 
Lasten zoo en als sij Comparanten deselve van haar Wijlen vader en Schoonvader 
voorn.t hebben aangeërft en waar van de Wederhelfte aan de Weduwe van Wijlen 
Antonij Reijger is toebehorende. Bekennende alzoo zij Comparanten de volle 
Cooppenn. van gemelte parceel ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. 
Deeden 
  
Folio 323 vo  Deeden derhalven daar van affstand en bij deezen gerigtelijk Transport 
Cessie en overdragt van dien ten profijte van gemelte aancoperen en haar Erven deselve 
daar meede beërvende en haar en de haare daar van onterven zonder daar aan ’t 
geringste regt van Eijgendom meer te behouden met beloffte deesen Coop en transport 
teegens een ijeder te staan wagten en wharen en voor alle naminge te Caveren als 
regtens is. Des ten waaren Oirconde hebben wij Burgerm.ren voorn.t die daar van 
uitgegevenen originelen brieff met onse Stads Zegel en Eijgenhandige subscriptie 
bekragtigt, gelijk zulx meede door de transportanten geteikent en gezegelt is. Nood 
Gerigte Gehouden eodem dato. Cor. maandsch.:  H. Pennink en  
H. Hoedemaker.  In Eijgenaar persoonen gecompareert en Erschenen zijn Enneken 
Busscher weduwe van Hendrikus Wissink, en Aaltjen Wissink Dogter van voorn. 
Enneken Busscher beneffens Gerrit Wissink getrouwt aan Anna Bok waar voor hij de 
rato caveert, zijnde de beijde 
Folio 323 vo in de marge  Buitengew. Gerigte gehouden, Enschede 5 meij 1798. 
Maands: J. Lazonder en Js. Wagelaar loco Jurr. Stroink. Erschenen de b(roeder)s H.nus Verbeek en 
Pr ter Kuile, als tijdelijke Diaconen der gereform. Gemeente alhier verklarende, op het Capitaal in 
tegenstaande verzetting gemeld, van J. Hk. Costers 
                                                                        
Folio 324 in de marge  te hebben ontfangen de Som van Honderd Guldens, met den interest van 
dien; weshalven Comp.ten deze Acte van verzetting verklaarden te roijeren, voor zo verre aangaat het 
halve huis, door Jan Hk. Costers verkogt aan Martijn Romp. In fidem: G. Pennink Secr.  
  
Folio 324  beijde Eerstgen. Comparantinnen in  deezen geassisteert met de Laastgen. 
Comparant bekennende en verklarende sij Comparanten van de Diaconije Armen 
deeser Stad opgenomen en in goeden gangbaren gelde ter leen ontfangen te hebben 
Eene Capitale Summa van twee honderd en tagtig Car. guld. zeggen f 280-- ad 20 Sts. 't 
stuk welke Capitale Summa van penningen sij Comparanten belooven en aannemen 



Jaarlijx en alle Jaaren te zullen en willen verrenten met drie gelijke guld. van ijeder 
honderd waar van het eerste Jaar rente zal koomen te vervallen op heeden over een Jaar 
zijnde den 11-den decemb. 1761 en zoo vervolglijk Jaarlijx en alle Jaaren tot de 
Effectuele in en aflosse toe die ten wedersijden nae voorgaande Denunciatie van een 
halff Jaar voor den verschijnsdag zal moogen en moeten geschieden, voor welk Capitaal 
en daar op te  verlopene renten sij Comparanten rentgeveren bij deezen realiseren 
verbinden en tot een vast hijpotheecq en onderpand stellen haar Eijgen toebehoorende 
huijs tegenwoordig door de eerstgen. Comparante wordende bewoondt binnen deeze 
Stad Endscheide tussen de huijzen van Herman Romp en Jan Clopper voorwaards aan 
de Stads 
  
Folio 324 vo  Stads Straate en met den agtersten eijnde aan de Stads Gragte in sijn 
bekende bepalinge geleegen beneffens eenen gaarden meede binnen dit Stads Wigbolt 
in de Brink gaardens kennelijk geleegen, ten einde de voorn. Diaconije Armen off 
opsienderen en Diaconen van dien sig daar aan ten allen tijden in cas van 
onverhopelijke misbetalinge. Zoo voor Capitaal als daarop te verlopene renten Cost en 
Schadeloos zullen kunnen en moogen verhaalen renuntierende ten dien eijnde de 
rentgeveren van alle Exceptien deesen eenigzints Contrarierende en wel in specie van d' 
Exceptie van ongetelden gelde. Des ten waaren oirconde hebben wij Burgerm.ren 
voorn.t deeze van Gerigt zweegen Eijgenhandig geteikent en met onse Stads Zegel 
bekragtigt gelijk zulx meede uit haar aller rentgeveren naam en Expres versoek door den 
Laatsten Comparant Gerrit Wissink geteikent en gezegelt is.  
Ten fine van roijement van vorenstaande Hijpothecatie word alhier geregistreerd de 
navolgende Acte: "Het restant der in de hier annexe Hijpothecatie van den 11 december 
1760 vermelde capitaale summa door Hendricus Wissink en vrouw op heeden aan den 
Diaconie Armen staat der gereformeerde Gemeente alhier voldaan met het Hijpotheek 
door dezelve op heeden ten behoeve der gem. Diaconie Armen staat gepasseerd, 
mogende dus lijden dat de bovenstaande Hijpothecatie van den 11 december 1760 ten 
prothecolle worde geroijeerd. Enschede den 9 meij 1807. 
Get:  Engbert Lazonder L.z. als Boekhouder der Diaken Concordat cum originali.  
In fidem: J. van Riemsdijk secret. 
Folio 324 vo in de marge  Het origineel deezer aan de bovenstaande origineele 
Hijpothecatie geannecteerd is geschreven op een zegel van 4 stuiv. In fidem: J. van 
Riemsdijk secret. 
  
Folio 325  Nood Gerigte gehouden den 10-den Junius 1761. Cor. coss.:  J. Steenberg en 
Hendrik Zwiers.  In Eigenaar persoon gecompareert en erschenen is Abraham 
Schuirink voor hem selfs en meede caverende voor desselfs absente huijsvrouw 
Margaretha Bekker bekennende en verklaarende hij Comparant van desselfs 
Schoonvader die E. Frerik Bekker ontfangen te hebben Eene Capitale Summa van Een 
honderd en vijfftig Car. gls. zeggen f 150-- Strekkende tot volle betaalinge van sijn 's 
Comparantz verkogte huijsjen binnen deeze Stad in de Agterstraat tussen de huijsjes 
van Bernardus te Mors, en Geesken Te Mors huijsvrouw van Sander Lazonder in sijn 
bekende bepaalinge, met alle oude en nieuwe regten en geregtigheeden Lusten en Lasten 



etc. geleegen. Bekennende alzoo hij Comparant de volle Cooppenn. van gemelte parceel 
ontfangen te hebben en alzoo voldaan en betaalt te zijn. Deede 
  
Folio 325 vo  Deede derhalven daar van affstand en bij deesen Gerigtelijk Transport, 
Cessie en Overdragt van dien ten profite van gemelte Aancoperen en haare Erven 
deselve daar meede beërvende en hem Transportant en de sijne daar van ontërven 
zonder daar aan 't geringste regt van Eigendom meer te behouden met beloffte deesen 
Coop en transport teegens een ijeder te staan wagten en Whaaren en voor alle 
namaninge te caveren als regtens is. Des ten Waaren Oirconde hebben wij 
Burgermeesteren voornoemd die daar van uitgegevenen originelen brieff van 
Gerigtz weegen met onse Stads Segel en Eigenhandige subscriptie bekragtigt 
gelijk zulx meede door den Transportant geteikent en gezegelt is. 
  
Folio 326  Blanco  
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


